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सम्मयतभिद्टं तेस्यो 

ये अखापहननर्यागा्ज्यय्छ ड 





श्राक्षथनस् 

भारतीयदुक्ष॑नवाङमये विशेषतो हिन्दूद्ंनसाहिस्ये 'वेदान्तः बुं नस्य 
विषिष्टं स्थानं गौरवश्चादिति । रतदूदक्षंनस्य शाधारमभूता मन्थाः प्राचीना उप्- 

निषद्; बहमसृश्राणि, भीमदूमगवद् गीता चेति प्रस्थानश्रयी समाङ्यया सुप्रसिखा! 

सन्ति । तत्रो पनिषद् एव वेदान्तदशंनस्य मूलम् , बह्यसुन्राणि तावत् तासामेव 

अभिप्रायं घरकटीकु्वन्ति । भगवद गीतापि उ पनिषद्मेव ताव्पर्यसुपद्ांयतीष्या- 

स्तिकहिन्दूनां विश्वाष्षः । किन्तूपनिषदानिव बह्यषुच्राणामवपि भमिमततिदान्ब- 

विषये विवदन्ते सिद्धान्ताजुसारिणः । तेषु च.मिश्नमतपराणि तेषां ष्यार्यानानि 

हांकरप्रश्डतिभिराचार्येः प्रद्क्धितानि । एषु उषार्यानेषु हाकर-रामानुज-मध्व-निभ्बा- 

दः-ददरम-विरचितमास्याणां तश्प्रतिरादितावुवैत-विशिषटाव् वैत-दचैत-दू वेता. 

दूवैत-श॒द्धादूवेतवेदान्तद्ानानां च विशिष्टं महश्वम् विद्ते । एसः भ्याख्यानेरेव 

हिन्दुधरमो नेकसम्पदायेदु विभक्तः । तेषां मध्ये मभ्ययुगे प्रजुर, संघर्षं भासीदू, 

अद्यापि न्यूनाधिकमाच्रा याम् तस्संघर्षः प्रचकरत्येव । किन्स्वयं संघर्षः प्रतिस्पधां 
वाघुनिकमनोश्चत्ेः भरतिष्ढतामावहति । बततंमानकादीनाः सुशषिकिता जनाः सर्वे. 

वामाचार्यांणां समाद्रं इर्वाणाः तेषां सिद्धान्तेकूपदेदोश्च छामान्विता मवि 

यतन्ते । भनयेव सनोश्ुस्या रामङृष्ण -परमहंसपादेङूरदिष्टं यदुपनिषण्परतिपादितं 

नह्य सगुणं निगुणओ्चोभयरूपं तंते । 

भस्तुतनिनन्येऽष्येनामाधुनिकां द्िमनुखत्य विदुषा रेलकेन विभिन्ा- 

चा्यणिां भाष्याणामाप्रहश्यन्यं निऽपच, तुरुनाष्मकमनुशषीरनं कृतम् । उपस्थापितं 

प्रयोजनं त्वत्र ब्रह्मसृन्राणामान्तरिकस्य तारपयंस्य समूद्धादनम् । स्कीयेस्मिन् 
सुदुदेश्ये केखकमहोद्या सण्डरीभूता इति मवीया सम्मतिः । 

विवादुग्रस्तसृष्राणि अधिकरणानि वा उदिश्य ठेखकमद्ोदुयेः विभिश्नमाष्य- 

हृतां ष्यारयानानां परीका समीका च विहिता । तदेतत् ते, निष्पचदष्टयेव हतश 

हयाख्यानानि समीखमाणेस्तेः कचित् शंकरा लार्थ॑स्य अन्यन्न दामानुज-परक्तीभा 
समर्थनं विहितस् , न स्वेकाम्ततः प्कस्येव कस्यचिदव चायस्य । तथथा-- ६ छतमे 
पृष्ठे भानन्दुमवाजिकरणस्य विविधानि भ्याक्यानानि समीच्य तेक्म् न्न 



( < 

दामानुखनिम्बाकंयोरर्थंः भविको पयु प्रतीयते इति । पुव मेव ७१ तमे पृष्ठे 

१।२।९।१०-१/२/१ १-५ सून्राणि सञुदिदश्य तेः कथितम् । 'रामाजु्मतिरिष्य 
अन्ये,सदषवारायैरेतदचिकरण हयं स्वीहृतस्” इति । पर्वं शंकराभिमतविव संवादस्य 
विरोधे ८९ तमे पृष्ठे तेः सर्वेषु वेदान्तेषु परिणामोपवेकषः इति मतं समर्थितम् । 

महथ तुलनात्मकानु्ीक न परस्य निगन्धस्याऽ्ययनेन बह्मसून्राणां यथार्था 
मिप्रायं जिश्चासमानाः पाठकाः परां वु प्राष्स्यन्तीष्यत्र नास्ति शंकावकाश्ः । 

साधुषावार्हाः खक्वसर्य प्रणेतारः भीरामशरणस्ाल्िमषहोदयाः अन्य प्रकाशक. 

वौखम्या-विध्ामवन-संचारकाश्च इति । 

न° किन देवराजस्य 



टेशकीयं स्धकोयस् 

भस्थानत्रय्यां विभिन्नाचार्याणां भाष्याणि शतशः वर्षेभ्यः भरचक्ितानि । 

एतेषां ेखेनैव ते आचार्यपदभाजो जाताः । तत्साधनेनैव च तैः रदस्यमयस्य 
अस्य विश्वस्य सभस्याः समाधातुं श्लाघनीयः भ्रयत्नो विहितः । अस्य विरवस्य 

रचयितृणि तत्र ग्याप्तानि च तत्वानि तेरेवाध्यात्मवेतत॒भिः सूक्तमातिसूक्मनिज- 
प्रातिभचष्छुर्मिः साकाक्तानि । एतदेशोयत्रह्मवेत्तणामेषा एव भाष्यात्मिकसम्पत्तिः 
यस्याः बलेन अद्यापि जगतीतले भारतं निजाध्यात्मिकज्ञानगौरवसम्पन्न॑ शिरो 
देशान्तरीयमानवसमाजे समौन्नत्येन उत्थापयितुमाग्रहरहिलम् । अस्मिन्नेव च 
ताल्विकन्ञाने भारतीयसभ्यतायाः धस्य च वास्तविकप्रतिष्टेति काल्कमेण 
विभिन्ञखरोतोभिः परिपूयमाणस्य तज्ज्ञानोदधेः परिचयावाप्तिः भत्येकभारतीयस्य 
कतंग्यम् । तद्विषयक एव चायं ब्रह्मसूत्रीयधरसुखभाष्यपश्कतम्बद्धः समालोचनात्मको 
निबन्धः । 

अस्माकम् एष विश्वासः यत् सर्वासां भाषाणाम् अर्थामिन्यजकशब्दावली 
विभिन्नेति कस्याश्चिदपि भाषायाः समाल्छेचना तस्यामेव भाषायाम् अपेक्षाक्ताधि- 
ककुशल्तया, सरक्तया, परिमाजिततया च कतुम् शह्कयितुश्च शक्यते । यदयप्यय 
संस्कृते समालोचनात्मकसाहित्यस्य गयलंखनपद्धतेश्च न्यूनतेति केविदकमंटः 
संस्कृतभाषाम् एतदर्थम् योग्याम् आआकलयिवुं स॑दिष्यः, किन्तु प्रयोगेण एतत्त्यं 
पूणेतः निर््ान्ति प्रमाणीकृतं स्यात् । संस्कृतभाषायाः घ्रदिमा, अल्पैरेषाक्षरेः 

स्व॑विधभावाभिग्यज्जनशक्तेश्व तदीर्यं॑नेसर्गिकं वैशि्थम् इति स्वल्पातिस्वत्प- 
शब्दैः अधिकाधिकाः भावाः स्य्टतया यथा समघुरया देवगिरा शअभिम्यक्तीकततु 
शक्याः न तावद्भिः शब्दैः तावन्तो भावाः अन्यया कयाचिद् भाषयेति स्वंथा 
निविवादम् । 

संस्कृतव्याकरणं सर्वाह्गपूरणं कमबद्शचेति तत्र निबद्धं गयम् अत्यन्तपूर्ण प्रौढम् » 
परिमाजितं परिपक्वं ॒चेत्यत्र॒ न कशचित् सन्देहावसरः । संस्कृतगये लिखिताः 
आचीनदाशंनिकसादहित्यिकादिग्न्थाश्चाच्र प्रमाणम् । तथापि भरस्यां दिशि 
भरयासः सामान्येन उपेश्चितः एष अवलोक्यते इति न कस्य संस्करतज्चस्य कते 
सेदाबहम् । 

संस्कृतस्य पुनरखुन्नीवनं गदयविकासमन्तरेण सर्वथा सम्भवम् । रतः एतदर्थम् 
इदमत्यन्तावश्य क यत्तव्य भण्डार नित्यनूस्नविषयकनूतनग्रन्थैः परिपूत । 



( १० ) 

सरलयुबोधगये किखितानाम् ए्ब॑भूतग्रन्थानाम् अयेह अत्यन्तावश्यकता इत्यस्यां 

दिशि श्रयं भन्थः मदीयः लघीयान् भयासः । अश्मिश्च प्रायः आआयोपान्तम् , 
विंषयगतकाटिन्यबजं, सरकघुबोधसंस्करततस्यव प्रयोगः । 

अस्मिन् निबन्धे अष्टौ अध्यायाः । तत्र प्रथमाध्याये वेदान्तस्य वेदः सह 
सम्बन्धप्रदशंनम्। ततः वेदान्तसूत्रार्णां प्रणेतुः तत्प्मणयनस्य च कालः विविध- 

शान्नप्रमाणेः युक्तिमिश्व निर्धारितः । द्वितीयाध्याये च प्रत्यध्यायं॑भरतिपादं 
प्रतिपादयविषयसंकेतपूबं क मरत्यधिकरणभाष्यपशधकसमीक्षर्ण कृतम् । तृतीयाध्याये 
च॒ भाष्यकार-भाष्यपश्चकसंकषिप्तपरिचयम्रदानपूचंकं प्रमाणतस्वसमीक्षा विहिता । 

चतुर्थाध्याये भोतिकं जगद् विविच्य पश्चमे सुच्मजगन्निदिटम् । षष्ठे अध्यात्मविषये 
बरह्मजीवविषयकं स्वं ॒ज्ञात््यं माष्यपवकाधारेण निदिंश्य सप्तमे बन्धमोक्षयोः 
व्यवस्था आरोचिता । अष्टमे चाष्ययनमुपसंत्य भाष्यपश्चकसमीक्षणनिष्कषंः प्रदत्तः । 
तत्र च विशेषेण मध्वाचायस्य भाष्ये भाष्यकारेषु तदीयस्याननिरूपणे च विशेषेण 
अवदितिः प्रदत्ता । परम्परानुसारेण हि मध्वाचार्यः शंकरायन्यसवंभाष्यकारापेक्षया 
निम्नकोटिको भाष्यक्रदुक्त्वा श्रवहेकितः । किन्तु अस्मिन् निबन्धे तस्यापि अन्य- 

भाष्यकारवदेव वैदुष्यं स्थानचेति सयुक्तिकं निर्धारितम् । 
संस्कृतस्य मौलिक्रम्न्थाः एव श्स्याध्ययनस्य आधारः इतीह तदनूदिता- 

ङ्ग्लभाषाम्रन्थानां तद्धिषयेषु पाश्चात्यविहषां मतस्य वा नाममात्रोल्लेखः, 

पाचु्रण । प्रामाणिकत्वेन च अत एव मया सवेत्रव पादरिष्पणीषु तत्तत्संस्कृ त- 
मोलिकमन्थान् एव समुल्लिख्य-- 

नाऽमूलं लिख्यते किचित् नानपेक्षितसुच्यते” 

इति दिशा मल्लिनाथः समनुद्तः। तथापि कियदिह सफलः अहमभवम् 
कि्ांश्च अयं संस्कृतज्ञानां कृते सन्तोषाबहो भविष्यतीत्ये तस्य निकषम्रावा तु सदय- 
हदयवेदुषी एव । मदीयस्तु एतावान् एव नाल्पौयान सन्तोषः यदेतन्मिषेण मया 

` श्रह्मचिन्तने एतावान् काको व्यतियापितः, व्यतिकरे चास्मिन अतिप्रयत्नोपसशितम् 
एतम् ब्रह्मावबोधविचाररत्नराशिम् , अहरहः सदा उपयुज्यमानम् अपि उत्तरोत्तरं 
त्रिवधनशीलम् , निजपुत्रसत्पात्रे निक्षिप निरिचिन्तेन निराङुलेन चामावि । 

किच; अस्य निबन्धस्य पूतौ येषां साहाय्यं मयोपलन्धम् तान भ्रति कृतक्षता- 
प्रकाशः रपि श्रत्यावश्यकः । अस्य विषयनि्देशः बरेलीकालेजोयसंस्करतविमागा- 

ध्यत्तेण स्वर्गीयश्रीभोलानाथश्मणा कृत आसीत् । रूपरेखा चाप्यस्य तेनेव निर्दिष्ट, 
किन्तु तत्र क्राचित्की परिवर्तनां परिवर्दनाघ्च विधाय आगरास्यबलकवन्तराजपूत- 

कालेजीयतदानींतनसंस्करतविमागाध्यक्तेण श्रीनरेन्दरदेषर्सिहशाक्ञिणा निर्देशक 
त्वेनायं विषयः आगराविश्वविधाकयीय पी एच ० डी° उपाध्यथे स्वीकारितः । 
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स्मिन् निबन्धे सहायकम्मन्थानां निदेशोऽपि परमवेदुषीचणेन स्वर्गीयभ्ीभोत्नाथ- 
शर्मणा तदैव कृत॒ आसीदिति तदानीतनतदीयानुपभसाहाय्यायमहमधमर्णः । 
मवधीयेन निर्देशकमदोदयेन विविधानवद्यविद्या वेैदुषीविसख्यातेन श्नीनरेन्द्रदेवर्सिह- 
शान्निणा स्वकीयेन निरन्तररोत्साहनेन निजप्रखरप्रातिभशक्ति धारया च निबन्ध- 

गतदोषान् अपसारम् अपसारम् यदयं पूर्णतां नाथितः तदर्थं सर्वथा स॒ एव 
श्रेयोभागित्येतन्नाल्युक्तिपरम् । यदपि किचिदिदोत्तमं पाठकैरखपलभ्यं तत्तस्येव 
गुरुपातिभप्रेरणस्य, निर्देशस्य अभ्रजवात्सल्यस्य च फलमिति तमनाच्नित्य न कदा- 
प्येवं निरवलम्बः अपि अध्ययनम्यसनमाव्रकावलम्बः. कृतकार्यः अहमत्र भवेयम् । 

मुरादाबादस्थ के° जी° के° महाविदधयाख्यीयाध्यक्षमहोदयस्य विविधवियामि- 

वद्धनयष्नोः शाम्भवीशम्भुशाश्वतसमचंनपरायणस्य श्नीशम्भुनायश्न्नामहोदयस्य 
कृपाटतज्ञताप्रकाशनं विना सर्व॑मेवेह निरर्थकं स्यात् । तेन श्स्मदर्थं सहस्रशो 
मुद्राः व्ययीक्रत्य बहुमूल्यान् भरन्यान् कीत्वा निरन्तरमदं॑रोत्सादितः इति तस्यै 
तकपालता-सहृदयता-पूर्णन्यवहारस्य शआधमण्येम् शअभिन्यज्ञयितुं नेमे वर्णाः 
समर्थाः । 

कणभक्षाक्षचरण सददौः, विदत्मकाण्डहरयक्षेः, काशीस्थदिन्दु विश्ववियालयीयदशेन- 
विभागाष्यक्षैः श्रो° श्रीदेवराजमहोदयेभ्रन्थोऽयं स्वकीयप्राक्कथनेनालक्कृतः इति 
तेऽपि विशेषेण मम कृतज्ताप्रदशंनाहाः 1 

शैशवे व्याकरणादि पाठ्यता बात्सल्यैकमूतिना व्याकरणसाहित्यवेदान्तबिद्र- 
दूधुरीणेन ममाग्रजेन स्वर्गीयघ्रीसुक्तादत्तशाल्िवियाभूषणेन तदेव ॒संस्कृतभाषणस्य 
संस्कृतल्ेखनस्य च यः भोत्साहनाङ्करो मयि समारोपितः तस्येव फलमेष निबन्धः 
एतदुवैशिटथनिबन्धनश्च मे प-एच० डी° उपाधिः । किन्तु दौर्मारग्येण नेमं 
निबन्धं -नापि चास्मात्पूनं भकाशितां व्याकरणसमापनीयां कौसुदीकथाकल्लोलिनीं 
करालकालमहिमावनतस्य तस्य करकमलयोः समपयितुमल्महमभवमिति तच्चरण- 
परणतिप्रकाशनेनेव सन्तोषसुपलम्य विरमामि । 

- रमदारणसलिषादी 
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तकः ` 
तकंविषये शंकरः 

> रामानुजः 
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#% बवत्लमः 
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माचार्यंपश्चकसिदधान्तेषु विभिन्नमीश्वरस्वरूपम् 
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प्ालोचना 

सप्रमः अध्यायः 

बन्धमोक्षपरिचयः 
बन्धमोस्षदेवुविवेचनम् 

( १ ) शंकरः 

( २ ) रामादुजाचार्यः 
( ३ ) निम्नाः 
( ४ ) मघ्वाचायैः 
( ५ ) वल्लभाचार्यः 

समीक्षा । 
उपसंहारः 

अष्टमः अध्यायः 
अध्ययनोपसंदारः 
निष्कषेः 

४२६ 
४2९६. 

४२० 

४२१ 

यय् 

४२ 

४२६ 

धरे 

४५० 

ठ ५७ 

- ४५८ 

४६ब् 

४६७ 

४७० 

४७५ 

७९७ 

४.13. 

४८२ 

४८४ 

8.7५ 





बह्न सू्रप्रमुखमाष्ययञ्चकसमीक्षणस् 
 ब्रयमः अध्याय, 

भूमिका 

विषयपरिचयस्तन्मदत्वं च 
उपनिषदः, वेदान्तसूत्राणि, भीमदूभगवद्गीता च एते वेदा- 

न्तस्य मौलिकम्मन्थाः । एतेषामेव प्रस्थानत्रयी इत्येतद् अपरं पारिभाषिकं 
नाम । तत्रोपनिषदः प्रथमं श्रतिप्रस्थानम्। ब्रह्मसूत्राणि च द्वितीयं तक 
(न्याय) -प्रस्थानम् । भीमदूमगवदूगीता च वतीयं स्मृतिप्रस्थानभ । एत 
सखतिपादितसिद्धान्तो हि वेदान्तः इति वेदान्ततुत्राणां तदन्तर्गतत्वेन 
निसगंतः अस्य निबन्धस्य चापि वेदान्त एव बिषयः स चात्र तदीय- 
प्रमुखभाष्यपंचकपद्धत्या प्रतिपादितः इति बिशेषः। 

वेदान्तशब्वो हि वेदानामन्त इति समासेन उपनिषदर्थकः । उप- 
निषदश्च वेदानाम् अन्त इति वेदान्तशब्देन उपनिषदो लत्त्यन्ते | 

चरमन्ञानाधायकत्वेन वेदस्य ( ज्ञानस्य ) अन्तश्चरमसीमेति समा- 
सेनापि वेदान्तशब्देन भौपनिषदं ज्ञानं स्वयञ्रुपनिषदो वा परिलदयन्ते । 

आपाततो विरुद्धानाम् ओपनिषद्वाक्यानां समन्वयाथम् एव उन्तर- 
ीमांस।या र्वनेति निहितन्रह्मबिषयकन्ञानत्वेन ब्ह्यसूत्रापरनामको- 
तरमीमांसा अपि वेदान्त उच्यते । 

भगवदूगीतायाम् जओपनिषदमेव ज्ञानं प्रतिपादितं बतते इति वेदान्त- 
शब्दाथसीमा गीतामप्यन्तनिधत्ते । अतएब वेदान्तसारमारिप्ुना श्रीस 
दानन्देन- 

वेदान्तो नाम उपनिषत््रमाणम् , तदुपकारीणि शारीरकून्रादीनिं 
च इत्युक्तम् । 

सा चैषा त्रयी कालक्रमेण बिभिन्नाचायकृतस्वाभिमतसिद्धान्त - 
व्याख्याना समजायत । तथापि उपलभ्यमनेषु विभिन्नसाम्भ्रदायिकसिद्धा 
न्तेषु शंकराढेतस्य रामानुजबिशिष्टद्वैतस्य निम्बाकेदेताद्वैतस्य मश््रहेतस्यः 
बल्लभछयद्धादैतस्य चैवाधिकपरसिद्धिः इत्थं यद्यपि निस्सन्वेश्मेतद्रक्तु 



च  ब्रहमसूतरप्रमुखमभाष्यपन्च इवमीक्षणम् 

शक्यते यदू याबदू यत च तत्र प्रतिपादितचरं तस्य किंचित् संयुक्त्था 
नवीनयनस्य तदीयसारमूतमप्रन्थानां सम्बधेनस्य वा प्रयासः पिष्टपेषण- 
मेव तथापि भराचीनकालतः एव बहुभिरेव जनेर्षिमिन्नरूपेण स्वाभि- 
भ्रायाभिग्यक्तेरावश्यकता अनुभूतेति प्रतीयते यत् परिवतेनशीलायाम् 
अस्यां जगत्यां ्रकृत्या षिभिन्नकालिकसंस्दछृतिज्ञानाुशूपं तदन्तभूतबिष- 
यस्य वेदान्तस्य अभिनवात्मकयपद्धत्या व्याङ्यानमपेश्षितं भवतीति शिव. 
मदिम्नःस्तोत्रीयादिमश्लोके पुष्पदन्तोक्त्यनुसारेण अस्य विषयस्य परं 
पारम् अविदुषः अपि मे स्वमतिपरिणामावधि तन्तवजञिगरिषापरिकरो 
निरपवादसत्वेनावाच्यः। 

वेदान्ते सांख्य-योग-प्रश्रतिसम्पूणेदाशेनिकपभवृत्तीनां तार्फिंकविष्वाराणां 
ष्व चरमोत्कषेः सयुपलम्यते। अत एवैतदूदशैनं भारतीयाध्यात्मशास्त्र- 
स्य शीषेण्यं मन्यते। मूलं चास्य वेदाः, वेदानां चरमः सिद्धान्तः इत्य- 
स्मिन्नरथ वेदान्तशब्दश्च सर्वत भदौ उपनिषत्सु समुपलभ्यते- 

वेदान्ते परमं रु्यम्” 
वेदान्तविज्ञानविनिरशिचिताथौः 
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः 
इत्थं वैदिकरदस्यमयसिद्धान्तप्रतिपादकत्वात् उपनिषतपु॒वेदान्त- 

शढ्दश्रयोगो नितराम् उपयुक्तो बतंते । . 

वेदान्तस्य सिद्धन्तनाप् अनुशीलनेन हत्थं निश्चीयते यत् भस्य 
एकत्वभावनायाप् अखिलचराचरसन्ताया आधारभूता एका वास्तविकसत्ता 
निहिता बतंते। सेव चास्माकं परिपूणैस्य प्रेम्णः क्रियात्मकप्रयत्नानां च 
चरमं लच्त्यभू् । तयेव च हत्थंमूतक्रियात्मकाचाराणां सूत्रपातो विहित 
येषाम् आधारः एकमात्रं सत्यम् यत् च ˆ मानवमात्रस्य सामाजिकनेतिषा- 
अ्यारिमकज्यवहारजातं चालयति । | 

एष वेदान्त एकामेव वास्तविकसन्तामाधित्य चराचरमात्रस्य सम्ब- 
न्धान् तया सत्तया सम्बध्नाति । प्राणिमात्रस्य च बेयक्तिकानि तन्निक- 
टतमसम्बन्धि-समाजसम्बद्धानि कत्तेव्यानि च निर्दिशति । नेतावदेव, स 
सर्वेषां नियामकत्वेन कमिकाध्यात्मिकोन्नतौ निकासे च पवित्रधार्मिक- 

-उ्यकतिभ्यः श्रेयः शान्तिं च प्रयच्छन् पापात्मभ्यः अपि तन्मानसिकशदू- 

१, शवेलाश्चतरोपनिषत् ( ६।१२ ) १, सुण्डक° ( ३।९।६ ) 
३, भहानारावनी° ( १०।९ ) 



भवत अभयः 1 

ध्यनन्तरं मोदाबाधिम् भशासयति । प्राणिमात्रे चो्तरोत्तरं महत्तां निष्" 
धानः तया एव एकमात्रसत्तयातन्तादात्म्यं विधत्ते 

अस्य पूर्बोक्तस्वाभिमतादेता्नेकसम्भदायस्य वेवान्तस्य हैतसम्पर 
दाये पारसीदयप्रतिखशुणसाकारपर्मात्मोपासकानां प्रायः सवेषां सम्प्र 
दायानां असिना अन्तभेवन्ति । विशिष्टा्ैते च तेषां सम्भवायानां 
समावेशो ये अन्तःस्थं दूरस्थं वा ईश्वरम् आमनन्ति भत्र च एवंभूता 
सर्व भावा अन्तभेवन्ति यथा-ईश्वरः अस्माकम् अन्तः बदिश्वच तंते । 
निजेन आत्मङ्पेण वयन् ईश्वरे निवसामः। हेश्वरे संचरामः। स एव 
च आत्मनाम् आत्मा । षयं च तस्येव हतः पूर्णस्य च अंशा इत्यादि । 

वेदान्तस्य अद्ेतस्वलूपं, किन्तु, गहनतममस्ति । अतः एवंमूता 
ज्ञानिनः सतक्त्वविद्वां सश्च अल्पीयांस एव सन्ति ये आत्मेक्थमहन्ताभा्षं 
म्र्ीतुं शक्युवन्ति । एतदेव च तत्परमं रहस्यं यत् अवाप्येव करिचत् 
एकः आत्मनो निजजनकादिभिश्चापि तादात्म्यं स्थापयितुं क्षमते । 
अखिलं धिश्वं च विभुना व्याप्रमाकलय्य तत्र सचिचदानन्दात्मकत्वम् 
अनुभवति । 

ब्रेदन्तप्रतिपाधेश्वरः सगुणनिगुणोभयरूपः अपि ततः परो बतंत 
इत्येतद् अस्य वैलक्षण्यम् । स च सवेसाम्परदायिकधमोवलम्बिभिः भिन्न 
भिन्ननामभिरच्येते" । एकः भपि च स विविधैः नामभिः उच्यते । ईंट्युम 
ताबलम्बिनां स स्वगस्थः पिता, मोहमदानां च अल्लाहः । स एव 
हिन्दूनां निष्णुः, शिवः, अम्बिका च । स जगतो माता पिता चेति जग- 
दुत्पत्तिकारणत्वेन न तत्र स्त्रीपुंसयोर्बिंशेषता । भक्तेश्च स स्त्री 
( शक्ति )-रूपेण, पुरुषरूपेण, उभयहूपराहित्येन बोपास्यते । 

वेदान्तस्य धर्मो न केनापि व्यक्तिविशेषेण प्रबतिंत इत्यन्यक्तिक- 
त्वेन स ॒विश्वधमेः । इस्लमेश्युबौद्धादिधमोस्तत्तदूव्यक्तिजिगोषपरवर्तिता 
इति. न ते बिश्वधमौः । एतत्सम्प्रदायानुयायिनो हि मूलसिद्धान्तान् 
विस्मृत्य तत्तद्धमप्रवतेकन्यक्तित्वेन आबद्धा धमोन्तरं निन्दन्ति । अत 
एव एषा प्रततिः धिशवथमामिदृधिं रन्धाना पारस्परिककल्संघषोन्या 
यात्याारा्यभिबद्धंनसूपे परिणति 

अस्मिन् धमं न काचित् शठात्छृतिरिति निष्यक्षन्यायाधीश इव स 
सबेधमोध्यात्मिकाचारषिचारान् यथास्थानं स्थापयति । न च कथिद्स्य 
स्वकीयः भरवतंयिता इत्येतस्य आघ्रयस्थानीयाः ते सनातनाभ्यास्मिक 

१. एकं खदिरा बुषा रदन्ति ( ऋ० अ० २अ० २०.४६१) 



४ अहासतरप्रसुखभाष्वयश्चकसीक्षणम् 

नियमा ये च सर्वतरत्यैः सा्वकालिकेर्व ऋषिभिः स्थिरीछृताः विश्वस्वः 
धिभिश्नम्न्थे, षूपलक्षिताश्चेति प्रकृतिनियमा इव सर्वत्रेव समानाः। ` 

वेदान्तस्य एतदन्यद्वैलक्षण्यं यत्स परमलच्त्यावाप्तये सर्वेभ्यः समानं 
मागं न निर्दिशति भपि तु षिभिन्नान्तःकरणपात्रानुसारं ख तत्करोति । 
अत पवान्तःकरणप्रवृत्यनुहूपं कमंट-भावुक-योगि-तन्त्वजिज्ञायुरूपेण 
क्रमशश्तुषु भागोषु बिभक्तेभ्यः सवेवर्गीयमनुष्येभ्यः तत्तदानुक्ूल्यावुपं 
कर्मयोगभक्तियोग-राजयोग-ज्ञानयोगक्ूपाश्चतवारो माग निर्दिष्टाः । 

एतेन संक्चिष्त्या इत्थमवगन्तुं शक्यते यदू वेदान्तस्य चेतरं कियदू 
व्यापकम् । किं वा तस्य एेहिकायुषिमिक-जीवनोपयोगित्वम् इति यथाथेत 
अयमत्युदारः समदशीं धर्मो यश्च न कमपि उपासनाभेदं विरुणद्धि, 
विषिधद्वैतबादिसम्प्रदायोपविष्टाः सबेविधबिधिविधानोपासनाद्यः ब्रह्मै 
वाहम् इत्यनुभूति पायाः परमपदावाप्तेः साधनमात्रूमिति वेदान्तः अमून् 
सबौन् बिश्धप्रचालिताखिलधमेसम्प्रदायान् स्वस्मिन् समवेशयति । अत 
एवायं प्रत्येकधर्मस्य स्थानं सवेधमीणां च आश्रयः । 

एवंभूत माहात्म्यस्य वेदान्तस्य नतरां किञ्चिद् अन्यत्तलामधिरोहति 
नतमां च एनमन्यदू अतिशेते । अत एव- 

परीय लोकान् कमचितान् ब्राह्मणो निरवेदमायान्नास्त्यचृतः कृतेन 
तथा शान्तो वान्तः उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं 
परयति । 

हश्यते त्वग्रयया बुदध.था 
हइत्यादिभिवंचनेः एतनिर्णीयते यद् रेहलोकिकपारलौकिकषिषय- 

विरक्तो यः शमदमोपरतितितिक्षासमाधिचित्तेकाप्रयादिदैवसम्पत्तिसंयुक् 
भबति स एव वेदान्तविद्याधिकारी । यतो हि एतद् दशनं न केवलं 
मनोषिनोदाय बुद्धिबिकासाय वा अपि तु निजजीवनसमपंणपू्वकं तदुप- 
दिष्टाबुष्ठानाय वतेते । तथा च आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिभ्यासितव्यश्च" एतदिधिवाक्यानुसरेण वैराग्यादिसाधनसम्पन्नस्यैव 
पुरुषस्य श्रवणादिभिः बेदान्तविद्याधिगतिरिति विन्तेपरहितया चित्ते 
कामृयघ्रत्या अभ्यासनेरन्तर्यण परिपकतां प्रप्रा असी अषिद्यास्मिताराग- 
देषादिदुःखषिनाशनपूवेकं सर्वथा आत्यन्तिकदुःखनिषृत्ति कुबोण। भमन्दा 
नन्द्मनुभावयतीवि-- 

णि 1 

१, पुष्डक० १।१।१द् १. शहद रण्यक० ४।४। दद 
३. कट० ३।१६ . - - - ४, बुदशारण्मक द।४।६ |. 
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को मोहः कः शोकः एकलरमनुपश्यतंः१ ` 
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् 
तरति शोकम् › तरति पाप्मानम् 

इत्य दिश्चुतयः अन्तरात्माभिन्नसाक्षात्परब्रह्मालुभवशालिनो षिदुषः 
शोकमोहादिरूपसंसारसमूलविनाशं पिद्यनयन्ति । अत एष एषा भनुपमा 
वेदान्तविद्या सबेथा श्लाघनीया । या च न केवलं तदधिगन्वृमात्रं नापि 
बा एकं तत्कुलम् अपि तु तजन्मभूम्यादिक स्वेमेब तत्सम्बद्धं पवित्रयति । 
यथा चोक्तम्- | 

कुल पवित्रं जननी कृताथौ षसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसशित्सुखसागरेऽसि्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ! 

एतस्येवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुत्यनुसारेण 
वेदान्तविद्योत्पन्नात्मानन्दस्य स्वल्पतमः अंश एव विषयानन्द इति 
तथाभूतवेदान्तवबिद्यासम्पन्नः पुरुषः न विषयानन्दम्, नापि च तत्साधन- 
भूतान् विषयान् वा कामयते । न तस्य किंचिदन्यत् करणीयं वरणीयं 
था अषरिनष्टि । ब्रह्मभूतो हि विद्वान् मूढः काम्यमानान् सुत वित्तवनिता- 
देवलोक-जह्मलोकादिभोगान् एकदेवोपमुङ्क्ते एतत् च-सः भश्नुते 
सबौन् कामान् सह ब्रह्मणा बिपथिताः एतया श्रुत्या परिज्ञाप्यते । 
किञ्च, अथ मत्येः अमृतः भवति पएतावदनुशासनम्° भथौत् समस्त- 
कामनापरित्यागेन सुस्थिरीभूतया ब्रह्मबिद्यया मरणधमौ मानवः अमूं 
ह्ममूयम् अव्राप्नोतीति ब्रह्मस्वरूपावापतिं यावत् एव सर्ववैदिकिविधाना- 
=+ । दवनन्तरं न किमप्यनुशासनमिति विद्वान् छताथैः 

1 । | 
 पूर्वोकप्रकारेण निर्दिष्टानि मक्षिद्ायाः शोकनिदृत्यादीनि भनेकोत्तम- 

फलानि शरीरधारणावस्थायामेव लभते वेदान्तषित् । शरीरपातानन्तरं 
छु स नामरूपादिगन्धेनापि अस्पृष्टम् अदितीयं ब्रह्मस्वरूपमेव समधि- 
गच्छतीति नित्यनिरतिशयानन्दघनपराह्यधाहकादिभेदशचन्यस्य जन्मजरा- 
मरणरदिताद्ितीयत्रह्मणः सायुज्यमेव बेदान्तबिद्यायाः सर्वोत्तममन्विमं 
फलं, यत् च भस्या विद्याया अनुपमाबाधमादात्म्यसुचकम् । 

१, ईेश० ७ १. गहदारण्यक० ४।४।१६ 
द. पुण्ड5० ३।३।९ ४. वे° चि० ₹्० धु० ८८।१ 
५. धशा रण्यक० ४।६।३१ ९. त° उ० बरह्मवह्ली १ 
७. कड० ६।१।१५ - 
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वेदान्तबिद्या न केवलं साधनतः, फलत एव षा अपि तु स्वरूपतः 
अपि समधिकमहन्त्वशालिनी । यतो हि नासौ घटादि पदाथौवबोधकविेव 
परिच्छिन्नवस्तुभ्रकाशिका अपि तु अपरिच्छिन्नतरह्यप्रकाशिकेति स्वरूपतः 
अपि सवविद्योत्तमा। चतुर्वेदविद्या दि एकवेदषिद्यामन्तर्निधत्ते इत्येक- 
विद्यातः चतुर्षेदविशा इव वेदान्तबिद्या इतराखिलविद्यानाम् अन्तर्निधा- 
यकतया सवथा सवेतो महीयसी । अत एव भगवती श्रतिः-- ` 

ब्रह्मविद्यां स्ेविद्याप्रतिषठाम्? 
न चास्यास्तुलायां विश्वस्य महतः अपि महीयान् सिद्धान्तः क्षण- 

मात्रं तिष्ठतीत्यत्रान्योन्यतिभिन्नसिद्धान्तानामप्याचायोणामैकमत्यम् । अत 

ताबदूगजंन्ति शाख्ञाणि जम्बुका धिपिने यथा । 
न गजंति महाशक्तियीबद् वेदान्तकेसरी ॥ 

इत्थं च विकासस्य, परिपूणेतायाः, सुकतेश्च एषा सावेमौमसार्वजनिक- 
खाधनमूता षेदान्तबिद्या एकाङ्गिवायाः, अनधिक्तचेष्टायाः परतन्त्रताया 
अपवित्रतायाश्च दिव्यमौषधम् । भआध्यास्मिकवैज्चानिकानुसंधित्सायाश्च 
चरमसीमा पषा सेदधान्तिकञ्याबहारिकोमयदृष्टयोपयोगिनीति बतंमाने 
भौतिकयुगे समारूढवायुयानाः समालोडितषिज्ञाना वैज्ञानिकाः काम 
माकाशमार्गेण यथेच्छमुच्चेरुद्गच्छन्तुतमाम् , ग्रहोपम्रहाणां ` गतिविरषिं 
वैदूयं चावगच्छन्तुतमाम् किन्तु दशेनजगति षिरोषतया च बेदान्तदशंने 
यावान् आरमविषयको विचारो भारतीयः कृतो न तावांनन्यदेशीयैः । 
अगाधं वा्शनिधि निमेध्य नूतनातिनूतनविचाररत्नोद्धरणमद्यापि तन्महर्षि- 
ष्वेव परिसीमितम् । नेतदथौजनैकन्यवसायपरायणाधुनिकमानवशक्ति- 
साध्यम् आत्ममार्िकगति विधि ̀  विचारयितुं यश्च शान्तमेकान्तं च जीव- 
चमपेत्त्यते तद् भारतीयारण्यकजीबन एव सारल्येन समभवत् न च 
सभ्यम्मन्यघ्यस्ताघ्चुनिककेन्दरेष्विति विशिष्टाः पाश्चात्त्यविद्ांसः पि सुत 
कण्ठं तस्य गुणररिमाणं गृणन्ति । | 

, . '. बिषयबिबेवनपद्धतिनिर्देश्ः | 
भकारेण अस्य निबन्धस्य विषयपरिचयप्रदानपू्वंकमहत्व- 

अ तद्विबेचनपद्धतिनिदंशः अपि प्रासंगिकः। 
कस्याश्चिदपि कृतेस्तात्पयेनिणेयः प्रकारह्येन क्रियते- 
( १) परस्परागतपद्धत्या 

१, सुन्डक० १।१ 
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(२) समालोखनपद्धत्या च | 
तत्रा्ायां परम्परागतपद्त्यामेकं सिद्धन्तिं नित्य व्याख्याता 

स्वठ्थाख्येयग्रन्थस्य प्रतिपंक्ति निजाभीष्टसिद्धान्तम् अन्विच्छति । 
दितीयस्यां समालोचनपद्धत्यां च सिद्धान्तविश्ेषम् अनाभित्य सर्वथा 
निष्पक्षपातं विषयो निरूप्यते । अन्यथा सा पद्धतिः तत्सरणिमारोद्मेव 
न शक्नोति । पक्षपातलेशेनापि हि अस्यां पद्धत्यां महती दानिः सम्बो- 
भवीति । छुत्रचिनं तु विषयोपसं्ारः नितराम् उपहासास्पदं सम्पद्यते 
किन्तु एत समालोचकस्य ब्रन्थकतेखम्प्रदायङुलजन्मभूम्यादीनां 
पक्षपातिस्वे, समालोच्यधिषयस्य च वास्तविकता प्रमाणयितुम् उपयुक्त 
पयोपध्रसामप्र॑ंयभाषे, समुपलन्धसामप्रयां च आलुमानिकपुटदाने षा 
सम्भवति नान्यत्रेति समालोचनपद्धतिपद्भिः प्राचीनमीमांसकेः तत्- 
पद्धत्या दर्शनच्तत्रे तात्प्यनिणैयाथ निम्नांकितनियमा निरधारिषत- 

उपक्रमोपसंहाराबभ्यासोऽपूबेताफलम् । 
अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पयेनिणेये ॥ 

लोकवेदसाधारणेतभ्नियमानुसारं समालोचको निष्पपात धिवेच्य 
गरन्थविषयाथं निणौयकत्वेन प्रविश्य तत्र तत्र सन्निषिष्टान् गृढातिगृढान् 
भावान् समुद् भावयन् पाठकेष तदीयहचि समुत्पादयति । कपिलक~ 
णादगोतमजंमिनिन्यासादिभिःअपि सर्वः एतन्नियमानुसरणं कृतम् 
इत्येतत्तेषां सू्रथंपयोलोचनया परिज्ञायते | 

यद्यपि इयं पद्धतिः समानवण्येबिषयाणाम् ; समविषयकसमकाल 
कर्त णाप् एककटठेबिभिन्नकृतीनां या कृते बिशेषोपयोगिनी तथापि समः 
विषया धिभिन्नकालदेश। अपि तत्तलामधिरोदुं शक्लुवन्तीति वेदान्तरू- 
पसमबिषयत्वेन षिभिन्नकालदेशीयान् शंकरादीन् अवलम्ब्य भयं 
प्रयासः । अस्याः पद्धतेर्िं समालोच्यविषयविश्लेषणपूबेकगुणदोषाध्य 
यनेन तदवैशिष्टथाभिप्रशंसनेन च पद्धत्यन्तरपेश्वया महनीयत्वम् । यतो 
हि इयं पद्धतिः एतद् निणेयते यत् कया विशेषतया कतमः कत्तो कियान् 
गरीयान् । इत्थं चेषा बौद्धिकषिकासं करोति । जनामिरचि समुत्पाद्य 
्रबृत्ति परिष्करोति, हेयं तिरस्करोति । उपादेयं च अधिकरोति । अत 
अनया पद्धत्या शह ॒त्रह्मसूत्रविषयविषेचने--विशेषतया एतदवचेयं 
स्याद् यदुक्तभाष्यसिद्धान्तपं्के कतमो मानवजातेः सत्यज्ञानपिपासां 
सारल्येन समीचीनतया च उपशमयितु ` शक्नोति तथा स्वनि्ितदाशं 
निकषिष्वारेः सद सद्ुचितसूपेण कियदनभि सूत्राथौनमिव्यनक्छीति। - - 
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` यथपि सर्वेष्वेव सम्भ्रदायेषु पार्थक्येन स्वस्वगुणवोषाः । ते च एक- 
केषां पक्षपातिनो षिसेधिनश्च । अतः एतन्नि्णेतं दुष्करं यद् दशंन- 
शाखस्य कतमा पद्धतिः अपेश्चकृताधिकतकसंगता उपयोगिनितमा च 
तंते । तथापि यदि दर्शनशास्नं बहुत्वे एकत्वभावनास्थापने एव पये- 
अस्यति तदा शंकरस्यद्रैतवादं न कतमः अपि अन्यो वादो नापि वा 
कतमाप्यन्या दाशेनिकपद्धतिः अत्यशेत एतन्निर्विचिकित्सम् । 

यद्यपि एतेषु माष्येषु कतमद् ब्रह्मसूत्रस्य वास्तविकमथंम् अभिज्यनक्ति 
एतदु न लोकिकबुद्धिगम्यम् । यतो हि प्राचीनभन्थाथोवगति मस्या केवलं 
वेदेष्वेव न सीमिता अपि तु एष। दशनचतेत्रमपि व्याप्नोति । तत्रापि च बहवो 
भागाः अद्यावधि सानवमनीषादुरधिगस्याः येष।मथौबगतिने तन्मूले 
अपि तु बिशिष्टाक्षरजुषां विदुषां व्याख्यास्ेव निर्विभर्ति । किन्तु दुःख- 
स्यायं षिषयो यत्तदुष्यारूयाठृभिर्बिढद्भिः स्वसम्प्रदायानुसारमेव तत्सू- 
त्राणि अथोपयद्धिः स्वसिद्धान्त सामंजस्यभावस्थले च तानि समाहितनिज- 
सिद्धान्ताथौनि अकारिषत । ते हि आत्मविचाराणां सत्राक्षरबन्धनौचित्यं 
न विचारसहम्. अमन्यन्त अपि तु पएकेकसूतरानुस्थूतानेकविचारङ्खघुमं 
ब्रह्मसूत्रमषगत्य स्वानुकूलं तद् व्याचख्युः । अतत एतत्सम्मवति यत् सूत्त- 
कारस्य तात्पयैम् एतेभ्यः पंचभ्यः अपि अतिरिचियात् तथापि यथोपल- 
ख्थोपयोगिप्रमाणेरेतेषु कतमदधिकं निजविवेच्यसुत्रानुसारीत्यन्वेषितु- 
सवात्र प्रयत्नः । । 

वेदान्तस्तत्त्लोतरच 
शुतिपयोया वेदा उपनिषदश्च वेदान्तस्य आधारभूताः। वेदो हि 

भारतीयानां सवेमान्यः प्रामाणिक्ग्रन्थः । बेद्-शब्दश्च ज्ञानवाचको म्रन्थ- 
विशेषे रूढ इति वेदस्य ( ्ानस्य ) अन्तः ( चरमविकासः ) यत्र 
हश्यते स वेदान्तः । ऋकसंहितायां च वेदान्तप्रक्रियायाः समस्ततच्त्वानां 
बिशदबणेनोपलब्ध्या वेदस्य दिन्दु्वेमान्यप्रामाणिकम्नन्थस्य अन्तः- 
सारभागो या बेदान्तः। इर्थं बहुव्रीहिणा तद्युरषेण वा बेदान्तः प्रकृत्येष 
अेदाघारः । | 

किंच बेदान्तशब्दः, “अन्तः प्ान्तेऽन्तिङे नाशे स्वश्पे च मनोहरे 
इति कोषात् स्वरूपबोधकेन अन्तशन्ेन श्चाना्थस्य परब्रह्माथेस्य बा 
बेवशब्दस्य धा सत्यं श्चानमनंतं ज्म इति श्रुत्या ्ञानस्वरूपनह्मणो वा 
अन्तः स्वरूपं यस्मिन् सिद्धान्ते स वेदान्त इति बहुव्रीहिणा सिद्धन्व- 
विशोषवोधकः, रेदस्य अन्तः सारभूतः सिद्धाम्वः स्वशूपं वेति तत्पुरुषेण 



` भरथः अभ्या क 

आ लक्षणया ततमतिपादकोपनिषदू-जदयसूत्र-गीतात्मकभ्रस्थानन्रंयीबोषको 
तेते ¦ तत्सम्बन्धेन च यत्र॒ यत्र ब्रह्साक्षातकारस्वरूपमोक्षस्य साध- 
नीभूतविवेकवैराग्यादिसाघनसन्वोहस्य च विशेषौ बतंते तत्सषं 
बेदान्तपदेन व्यपदिश्यते । अस्य सिद्धान्तस्य बेदसारभूतत्वं सुक्तिकोप- 
निषदि भगवता रामेण इत्थसक्तम्- 

निःश्वासभृता ये बिष्णोर्बदा जाताः सुविस्तराः । 
तिलेषु तलवद् वेदे; वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ 

वेदान्तं परिभाषभाणेन सदानन्देन च वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम् 
इत्थम पनिषप्रमाणः सिद्धान्तो वेदान्तः प्रतिपादितः । उपनिषच्छब्दश्च 
उपनि-पू्वक-षिशरणगत्यवसादनाथेकसद्ध।तोः किविप्-मत्ययान्तः । शंकरा- 
चार्येण च त्रयाणाम् अपि एतेषाम् भथौनाम् समीचीनः समन्वयः कटो- 
पनिषत्सम्बन्धभाष्ये निम्नांकितश्रकारेण प्रदर्शितः- 

अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणात् विनाशनात्" " ““"परं ब्रह्म वा 
गमयतीति ब्रह्मगमयिवृत्बेन योगात्. `` "` गभौवासजन्मजराद्युपद्रबश्- 
न्वस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन बा" "* `“"ब्रह्म- 
विद्या उपनिषत्? । 

 छपनिषच्छुब्दस्य च मुख्यया दृन्त्या ब्र्मप्रतिपादकत्धं गीण्या च 
म तेनेव तत्रेव भाष्ये प्रद- 
7 ‡ 

तस्माद् विद्यायां मुख्यया इृत्त्या उपनिषच्छब्दो वतते भ्रन्थे तु भक्त्या । 
निपूबेकसद् धातुख्च तिष्ठत्यर्थकः, उप उपसर्गश्च सामीप्याथंकः इत्युषनिष- 
च्छब्द्ः सामीप्याभ्रयणाथेकत्वेनेव वैविध्येन व्याख्यातः | 

एम्० आर० बोडस महोदयस्य" मतं यदू एतस्य मूलाथेः अग्निसा- 
मीप्याश्रयणं बतते। यतो हि एतदृभन्थेषु निहिता बातौलापा मदायक्षा. 
असरेषु एव भवन्ति स्म । जे० डञ्त्यू° हेवरमहोदयः^ समाधौ निश्चल 
आषेन अत्रस्थानम् उपनिषदूभाषेन सम्बध्नन् तपस्याध्यानावाप्तरद- 
-स्यात्मकं ज्ञानम् उपनिषत् हइत्थमकथयत् । नालयणः गुरोः सामीप्यप्राप- 

१. मारतीयदशंनेति्ाघः प° ३५५ २. पुक्तिक्नोपनिषत् १।९ 
द" कठोपनिषत् चम्बन्धमाभ्यम् । 
४. विण्टरनिर्थ-दिश्ट्री भाप इण्डियन जिढरेव र (उपनिषद् शीर्षके टिप्यणी) 
५० तत्रैष १ व - 
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कत्वेन, स्वकीयमनुस्मृतिटीकायाम् उपनिषच्छब्देन तान् परन्थान् बोधितः 
वान् ये शिष्येण गुरमुपदत्य अधीयन्ते स्म । ` । 

बस्तुतो यर्किंचिदज्ञानावाप्तये शिष्यस्य शुरोः सामीप्यासादनम् 
उपनिषदो मूलाथेः विकासदशान्तरे च अस्यार्थः तद्गोपनीयं ञानं 
सिद्धान्तो वा समजनि य एवंभूतायां शुप्तस्थितौ ्रदीयते । भत एव तैत्ति 
रीयोपनिषदः तृतीयायुबके अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः 
इत्युपलभ्यते अत एवोपनिषवां कृते सामान्यतः रहसि भवम् एकान्ते 
प्रतिपादं वा हत्यथंकः रदस्यम् एष शब्दः प्रयुल्यते । उपनिषत्स्वेव च 
इति रहस्यम् इत्युपनिषत् इत्याविशब्वाः गुप्तसिद्धान्ते अथे प्रयुक्ताः 
समुपलभ्यन्ते । अमरेणापि धमे रहस्युपनिषत् स्यात् इत्युक्तम् । 

प्रायः सवोष्ु उपनिषत्सु एतदुपलभ्यते यदू एषा षिथा कस्मैचित् 
अपान्नायन देया। छोन्दोग्योऽनिषत्तु एषा विश्या केवलं विश्वासपात्रशिष्याय 
स्वकीयव्येष्ठपुत्रौय एव वा देया न अन्यस्यै कस्मैचिदपात्राय । समुद्र 
रसनां रसां तदधिकं वा किमपि तद्विनिमये कथं न स दद्यात् इति 
प्रतिपादितम्- | 

इदं तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म भर्रुयात् । प्रणम्याय वा अन्तेः 
वासिने। नान्यस्मै कस्मै चन यद्यस्या इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूरणा 
दद्यात् । एतदेव वा ततो भूयः१। | 

अधुना बविंशत्यधिकशतद्वयोपनिषदः उपलभ्यन्ते । बिंशतिसंख्या- 
कास्तासु प्राचीनाः शेषाश्चावौचीनाः । ब्राह्मणम्रन्थोपनिषद्धास्तु युग्मेन 
विभक्ताः सवप्राचीनोपनिषद्ः षड् एव-- ` 
(क) !-गवेदीयेत्रेयत्राह्मणसम्बद्धा ठेतरेयोपनिषत्। 

र-ऋग्वेदीयकौषीत किनाह्मणसम्बद्धा `` कौषीतक्युपनिषत् । 
(ख) १-८ृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहितोपनिषद्धा ˆ` तै ततिरीयोपनिषत् । - 

र२-छ्यक्लययुवदीयशत पथत्राक्षणोपनिबद्धा '*-बृहवारण्यकोपनिषत्।- 
(ग) {-सामवेदीयताण्डयशाखा्न्दोग्यत्राक्षणोपनिबद्धा "` छान्दोग्यो~ 

पनिषत्। - 
(ध) र्-सामवेदीयतलषकारत्राह्मणोपनिषद्धा- ˆ केनोपनिषत् । 

इमाः सवोः षट् उपनिषदः भारतीयदशैनविकासस्य भायाषस्थां 
सुचयन्ति । वेदान्तदशेनं च शह मूलरूपेण सुरश्रितं बतंते । इमाः सबौः 

१. छं° उ०् ३,११।५ 
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गद्यमय्यः । एतद्गेपरवर्तितमकेनोपनिषद एव केवलम् अ्मागः 
पद्चमयो बतंते । द्वितीयवर्गो पनिषदां सर्वशः अधिकांशो-षा पशथमयः। 
ब्रह्मणारण्यकान्यतरषिभागूपेण अनुपलब्धा अपि इमा यया कयाचिद्ै- 
दिकशाखया सम्बद्धाः । कतिचिच्च तासु वैविकसंहितान्तगता पएवोप- 
लभ्यन्ते । इमा अपि षड् एव- 
१ त + कृष्णयज्जुः ) 
श प 2 णोप / (वैण सं णयः ) 
०० ( वाजसनेयी संहिता शुक्लयजुः ) 
9-सुण्डकोपनिषत् 
६-प्रश्नोपनिषत् ॥ ( अथववेदः ) 

बेदान्तविषेचनं यद्यपि पतास्वपि समुपलभ्यते तथापि इष्त्यो 
वेदान्तः सांख्य~योगतन्त्वसम्मिभ्रितः । पूर्वोक्ता द्वादशोपनिषत्यु पर- 
०९ ५. महन्त्वपूणेयोः मत्रायणी-माण्डूकथोपनिषदोः संयोजनेन 
चतुदंशोपनिषदः वेदान्तस्य आधारः । शंकररामानुजादिभिः एत 
स्वभाष्येः सुभूषिताः। स्वक्ीयसिद्धान्तषिषेचने यथास्थलं ममाणतेनो- 
दुधृताश्च | 

` उपनिषदाप् एतदेव साहित्यं वेदान्तः उच्यते, एषा एव च सा विद्या 
यद्थमाचायो ऊचुः “सा विद्या या वियुक्ते, इति । 

उपनिषदां वेदान्ताभिधानस्य इत्थं देतुत्रयमायाति-आद्यः मंत्र 
ब्राह्मणोपनिषद्रप त्रिविधं हि वैदिकं साहित्यम् । तत्र ऋग्यजुःसामसंहि- 
तामु संगीतं मंत्रसाहित्यम् । यज्ञादिनिदेशकाः नाद्मणमन्थाः । दाशनिकः 
बिवेचनारमकाश्चान्तिमा उपनिषदं इति वेदिकसाहित्यस्यान्तिममागत्वाद् 
आसां वेवान्तत्वम् । तीयः ब्रह्मचारिणः पूवं वेदाध्ययनम् , समाप्तः 
ब्ह्मचयौश्रमस्य च तस्य गृहस्थाभ्रसप्रवेशः। तत्र च तदाभमसम्बद्धय- 
ज्ञादिसम्पादना्थं ब्राह्मणम्रन्थपिक्षा । तदनन्वरं च बानप्रस्थसन्न्यासाश्रम- 
कृताभिनिषेरास्य वन्यप्रदेशे शन्तमेकान्तं च जीवनं यापयतः रेहलौकिः 
कपारलोकिकरदहस्यजिज्ञासोस्तस्य उपनिषदां साहाय्यस्य आवश्यकता । 
इत्थम् अध्ययनपरम्परायाम् उपनिषदाम् अन्ते अधिगमात् एतासां 

` बेवान्तत्वम् । ठृतीयः, अधीतासिलपुराणज्यौतिषादयनवद्यधिद्यः अपि 
भनधिगतबेदसारमूतौपनिषदतश्वः न कश्चिदपि बिपश्ित् बेवचित् षक्तु 
शक्यते नापि च तस्य भआत्यन्तिकमानसिकशान्तिरितिः भौपमिषदज्ञानं 



०१द् ब्रह्मसूजरप्चखमाष्यपव्कषमभीक्षणम् 

विना अन्यशाखीयक्ञानस्यापूणंभायत्वात उपनिषदध्ययनेनेव च वेदा 
नामन्तत्वादासां वेदान्तत्वम् । 

अस्यैव च साहित्यस्य बचनपुष्पसंमन्थनसाधनमभूतत्वेन ब्रह्मसूत्रमपि 
बेदान्तस्तथा तद्रचनागतसंग्रहस्वरूपा श्रीमद्धगवबद्रीता अपि च वेदान्त 
पदव्यवहा्यी तंते । अस्मिन्नेव च वेदान्ते सन्निषिष्टाः अदेत-विशिष्टा- 
द्ैत-दताद्वैत-द्रैव-डद्धादतभशतिवादाः तत्तत्सिद्धान्तप्रवतंकाचार्यः 
तत्र तत्न समुपोह्य संबलिताः बैदिककालादेव च पूर्वपश्वसिद्धान्तपक्षान्य 
तरशरूपेण मनीषिमण्डलाध्ययनाध्यापनपद्धतौ अदयाबधिप्रचलिताः 
तत्तत्सिद्धान्तानुसारिभिः, बल्ञतिलकदण्डधारणादिना परिवर्तितवञ्जी- 
श ; इदानीं व्यावहारिकजीवने अपि च सुरक्िताः 
सन्ति । 

उपनिषत्सु च एते वादाः यत्र तत्र बीजखूपेण इत्थसुपलभ्यन्ते-- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गां प्रविष्टौ परमे परार्ध । 
छायातपौ बह्मविदो दन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः१ । 
ह्या सुपणी सयुजा सखाया समानं बरृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरेकः पिप्पलं स्वाहत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतिःः । 
ज्ञाज्ञौ द्राबजावीशनीशावजा देका भोक्ठमोग्याथयुक्ता । ` 
अन्तश्चात्मा षिग्धहपो कता त्रयं यदा षिन्दते ब्रह्ममेतत्? ॥ 
समाने बृ्ते पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति गुद्यमानः । 
षटं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः" ॥ 

इत्यादिश्रुतयो जीवेश्वरयोः मेदप्रतिपादकत्वेन माध्वदवेतपक्षं समथे- 
यन्ति। | 

पवमेव- 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रों त्रिविधं ब्रह्ममेतत्^ ॥ 

तथा- | 
उद्रीथमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं व+ | 

१, कठोपनिषत् १।३।१ ९. पष्ठकोपनिषत् ३।१।१ 

३. इवे ठ १।९ ४" य° 3° ३।१।६ 
५. शवै° छ० १।१द६ ६. ततेव ११७ 
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भो जीबात्मा, भोग्यं प्रकृतिः) प्रिता तलसेरकः परमात्मा कः 

एतत्त्रयं ब्रहैव ( ईश्धरविदचित्पदार्थत्रितयस्वरूपो हरिः पतदेव विशिष्टा 
देतमूलसिद्धान्तः ) प्वम्- 

उद्रीथ ओंकारः एतद् ब्रह्मणः स्वरूपम् ; तच्च त्रिरूपम् इत्यादिभ्रतयोः 
रामानुजिशिष्टाद्वेत पक्ष प्रतिपादयन्ति । इत्थमेव च- 

न तस्य काचं करणं च बिद्यते न तत्समशाभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिर्विषिधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च+ ॥ 
अथौत् तस्य परमात्मनः देहेन्द्रियादिभेदो न षतते। स च श्चान- 

बल-क्रियादि-रूपविभिन्न शक्तिसम्पन्नः । एवं तत्रेव- 
न तस्य कथिदू पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम् । ` 

एवम्- 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवभूवान्तरात्मा । 
कमौध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुण ॥ 

एको वशी निष्कियाणां बहूनाम् एकं बीजं बहूधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यान्त धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्" ॥ 

इत्यादिश्रतयः, तथा- 
न चश्ुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदे वैस्तपसा कमंणा वा 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रतेन" 

इत्यादिश्रतयो वल्लभञ्यद्धद्वितमभिन्यजन्ति । पतन्मते ब्रह्ममायया. 
निर्तिप्रमिति नितरां यद्धं वर्तते । एतच्च ब्रह्मैव अद्वैततत्त्वम् इति एतस्य 
मतस्य शद्धादरेतम् इति यथार्थं नाम । 

अथ च-स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जानपदे यथाकामं 
परिवर्तेत एवमेवेष एततस्माणान् ग्रहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिबतंते* 
तथा च~विज्ञानं यज्ञं तनुते कमणि तनुतेऽपि च~ । 

१. तत्रेव ९।८ २. तत्रैव ६।९ 
३. तत्रं ६।११ ४. तत्रेव €।१२ 
५, भं ड० ३।१।८ ९. तत्रेष ३।२।३ 
७, ० उ° २।१।१८ ८. तै० ० ३।४. :. 
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इत्यादिभ्रतयो जीवात्मनः कैतवं प्रमाणयन्ति । 
इत्थमेव च~यो धिक्षाने तिन् विक्षानादन्तरो यं विज्ञानं न षेद 

यस्य विज्ञानं शरीरं यो धिज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मा अन्तयौमी 
अमूतः१ | 

एवमेव च, सेवं देवते क्षत हन्ताहमिमास्तिखो देवताः अनेन जीवेन 
आत्मना भनुप्रधिश्य नामरूपे व्याकरवाणि तथा केनोपनिषद् 
यक्षाख्यायिका" 

भाभिः सबोभिः श्रुतिभिः इत्थं ज्ञायते यत् जीवः स्वातन्छ्येण न 
किञ्चित् कत्त शक्नोति । यत् किञ्चित् च स करोति तत् सवं परमेन्र 
साहाय्येनेव ततपरदत्तशक्तिभिर्विधतते | 

एतेन एतत् समायातं यत् जीवात्मा क्तौ, परमात्मा च तत्प्रेरकत्वेन 
कमणि नियोजकः । इत्थं जीवात्मनो भिन्नत्वम् । श्रतिषु चापि स्थाने 
स्थाने तयोभदः* प्रदर्शितः । जगतः कारणं च परं ब्रह्म प्रतिपादितम् 
एतेन तयोरभेदः अपि सिध्यति श्वेताश्वतरोपनिषदि- 

एको दैवः, एको वशी, इत्यादिभिः जीवेश्वरयोः अंशाशिभावद्मारा 
निम्बाकेदेत्रितभावः अमिन्यक्तः । 

अथ च~ ` 
इन्द्रं मित्रं बरुणमग्निमाहू रथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मान् । 
एक सद्विप्रा बहूधा बदन्ति भग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

बरह्मणो विभुत्वमहन्त्वपुणकल्पनावणेनं पुरूषसृक्ते “पुरुष एवेदं सवम्"? 
इत्यादिना तथा अदितिस्ते अदितिर्यौ रदितिरन्तरिष्षम् इत्यादिना 
चोपलभ्यते । एवम् अथवैवेदौययोः स्कम्भोच्चिष्टसुक्तयोः कियता स्कम्भ 

१. श्ु० उ० ६।७।१६ २. छा० ठ° ६।३।१ 
३" केनोपनिषत् ३।१।१ ० , ४, ० १।१६४।४१ 

सूयद्य एकत्वे भपि रेश्वर्यायनन्तविभूतियुकषत्वेन घ॒ इनाशनन्तनामा । 
ख एष शृष्टयादि कारणम्, पापिष्टश्रागिनियम्ता यमः अन्तरिक्षगामी 

वायुश्च उच्यते । सायणाचार्येण अत्य भंत्रस्य भाभ्यान्ते सूयश्य ब्रह्मणः 
अनन्यत्वेन धार्वात्म्यमुकम् भवतीत्युक्रवा धयस्य ब्रह्मणः अभिन्नत्वेन 
अबक्पता उक्ता । अयं भत्र दवेताच्ततरोपनिषदः वुतीययतुर्थाष्याय 
ओरपि अतिषादितः 



प्रषमः अभयाय १४५ 

प्रबिवेशभूतम्", तथा (उच्छिष्ट इन्द्रश्ाग्निञ्धःः एवं स्कम्भोच्छिष्टनाम्नोः 
पय्योलोचनेन व्यापकता जीवात्मना च तदभिन्नता अथवेबेद्- 
सम्मतेति प्रमाणीक्रियते । एवम् अकामो धीरो अगतः स्वयम्भूः.“ 
एष सिद्धान्तः अद्रौ तवेदान्तभावनया महन्त्वपूणेः । पतेषां सृक्तानाम् 
अनुसन्धानेन स्पष्टमेतद् यत् प्रजापतिः, पुरूषः हिरण्यगभेः, स्कम्भः, 
उच्चछिषटश्च एतत्सर्वं परमतत्त्मवाचकम् । एतदेव "च उपनिषदां ब्रह्मत्वस्य 
अष्यात्मैकथवाद स्य च प्रष्ठभूमिः। एते. एव च बीजाः उपनिषत्सु पल्लविताः 

नासदीयसून्तं च एतेषु सर्वतो महच्तवपूणम् । ऋषीणामाध्यात्मिकदृष्टिः 

छत्र पू्णेरूपेण अभिव्यक्तीकृता । एतःसुक्तं येन रूपेण अदं तभावनां 
श्रकटीकरोति न तेन शूपेण अन्यत् कतमद्पि सक्तम् । 

तत्रत्यो हि ऋषिः विश्वसमस्याबिषयकानि किमूलं किं योनि वा एतत् 
विश्वम् इत्यादिभ्रश्नोत्तराणि स्वान्तदष्टिसाहाय्यानि नासदासीन्नो सदा- 
सीत्तदानीम् इत्यादिना प्रास्ताबीत्। एषा च वेदान्तसिद्धान्तनितान्तो- 
दात्तैकत्वभावना या ऋषिणा एकं हि तत् (सा च स च तच्च इत्येक- 
शेषेण सर्व-नाम-रूपात्मकचराचररूपं तत् ) इत्थं सनेसामान्यनपुंसक- 

लिंगेन निर्दिष्टा । इन्द्रवरुणादयश्व तस्यैव अद्धितीयब्रह्मणो विभिन्नर- 
पाणि । एवमेव छन्दोग्योपनिषदि- 

सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् 
बृहदारण्यकोपनिषदि च- 

मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति: किंचन । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति^ ॥ 

इत्यादिषु सर्वत्र सश्विदानन्दपरन्रह्मणः अद्ितीयताप्रतिपादिता 

घतते । भगबत्यां गीतायामपि- 

मत्तः परतरं नान्यत् किंचि दस्ति धनंजय । 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव* ॥ 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तदु ज्ञानं बिद्धि साच्त्िकम् ॥ 

१. दअमथवं० १०।७।८ २. तत्रैव ११।७।१ 
दे अथ्वं° १०।८। ४ ४, ऋआ° उ ६।२।१ 

४, खु° उन ४।८,१९ ६. गीता अर ७।७ 

७, तत्रैव १८।१६० 



१६ बरहमततरप्मुखमाप्यपक्चकवमीक्षणम् 

छपलभ्यते । एतेन सर्वेण एतदायाति यद् ऋग्वेदीयाद्ैतबाद् एव ब्रह्मकमः 
ण्डलुब्रहद्रवषिन्दुरिबोत्तरोत्तं जाष्वीरूपेण विभिन्नधारमिमोनवमा- 
नसजगदाप्लावयन् निजशूपेणैव स्थाने स्थाने पुराणेषु अन्यत्रापि चं 
विभिन्नदशंनेषु व्यापकरूपेण परिलचयते । [र 

किन्तु इत्थ मद्वैतवादस्य व्यापकत्वे अपि वेदान्तपदेन स एष सर्वव 
गृह्येत न विरिष्ट्ैतादयः इति न भ्रमितव्यम् । अद्रैतवादो हि शंकराचा- 
योभिप्रेतवेदान्तप्रतिपादकान्यतमपद्धतिः । सा च विभिन्नतायाप् एक- 
त्वस्थापिकेति शान्ति्ुखमागप्रदर्शिका नूनं दिव्यपद्धतिः। यतो दहि 
पारस्परिकषिभिन्नताभावाज्ञानमेव सांसारिककलहादिमूलम् । किन्तु 
तत्त्वमसीति भावनया सर्वस्मिन्नेकीभूते तत्क्षणमेव सबधोरोपद्रवशान्ति- 
निश्थितिः इत्यदरैतवाद एव विश्वमात्रे शान्तिं स्थापयितुमलम् । 
चेयं शिक्षा ईशावास्योपनिषदि समुपलभ्यते- 

यस्तु सवीणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
सवैभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन् सवौीणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः | 

अस्यैव च अद्र तवादस्य उपदेशः संदेपेण श्रीमदू भगवद्गीतायां भगवता 
भ्रीकृष्णेन अञुनाय इतथं प्रदत्तः- . 

बिद्ाबिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ! 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ 

तथापि रामानुज-निम्बाकं-मध्व-बल्लभादिनेकावार्यैः निजपद्धतिभिः 
प्रदिताः विशिष्टादुषैतादयः अपि अन्ये सिद्धान्ता यथास्थानं बेवान्त- 

पदेन गृह्यन्ते । ते चापि तन्तदबलम्बितद्धक्तान् त त्तत्मरकारेण मोक्षं निदि- 

शन्ति । शंकरसिद्धान्तेन एतद् जगत् माया ज्मो वा मन्यते । अन्येरा- 
चार्येमौयाबादो न स्वीकृतः । तेषां मते जगतः अचिरस्थायित्वम् एव 
तन्मिथ्यात्वम् । उदूगमस्तु सरवेबेदान्तानाम् भगवान् वेद् एष इति प्रद्- 
शितचरम्। एतेषाम् आध्यात्मिकविचाराणां यावती स्पष्टा स्थितिः वेदे 

समुपलभ्यते तावती अन्यत्र कुत्रापि हि ने परिदृश्यते । तत्र यीः, प्रथिवी 

इत्यादिषु एकेका देवता उत्तरोत्तरं तत्तदाराधकान् सन्तोषयितुमक्षमा 
भ क्म 

[ ̀ . , गरी 

१.६० उ० 8 ९. तत्रैष ७ 

द. गीता ५।१८ 



` भग्नः अध्यायः |. चः 

तन्मनस्तु एतां धारणां द्रढीकृतबती यत् एताभ्यः अपि महीयसी नूनं 
चिच्छक्तिर्वत॑ते यद्धशावरतिन्यः एताः सबौः शक्तयः सन्ति । एवैष 

भावना बहदारण्यकोपनिषदि एवमुपलभ्यते- 
अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवाः याज्ञवल्क्येति" “` 

कतम एको देव इति । प्राण इति सं ब्रह्म त्यद् इत्याचक्षते? 
सत्स्वपि वेदवर्णितानेकदेवेषु एष। एव एकदेबत्वभावना प्राचीनाभि 

वेदिकीमिः ऋग्भिः सम्बद्धा इति तत्र तत्र एक एव देवो महत्तम उच्छः । 
श्त्थं च सूयः ( सविता ) प्रजापति ( सर्वप्राणीश्चर ) नाम्ना सम्बोषिवः। 
कुत्रचिश्च एक एव देवः सामन्ये नपुंसकत्वात् महत्तमदिव्यशक्तिः प्रति- 
पादितः-महदुदेवानामसयुरर्बमेकम्?२ । 

४तदेव ऋग्वेदीयाञ्ु अन्यासु अपि ऋष्षु समुपलभ्यते यत्र च बन्द्र- 
मसि सूर्य दिवि च अह्वातायां श्कथां सम्बोधितायामपि एतस्य एत- 
त्सषर्यितुः . नामरूपात्मकजगत्मरतीकस्य दिव्यतत्वस्य बह्मणः भावना 
अन्तनिं हिता बतेते । 

स एवाभिस्त वादित्य स्तदुवायु स्तदु बन्द्रमाः ।> 
एतेषां धा्मिकविचाराणाम् अयमेव निष्कषेः यश्च आशधयेजनकभ्रङृतिः 

चमत्छृतिपूणनाटकाटश्यशक्ठिनेसर्गिकबिश्बासाद् आरभ्य एकस्य महत 
अन्लातस्य अदृश्यस्य विश्वासे पयवस्यति । यस्य वरिवस्या, कामम् 
भज्ञानेनेव सा समवाप्राबिच्छन्नत। स्यात्, अद्यावधि नैरन्तर्येण निबीद्य- 
माणा समवलोक्यते । ओंपनिषदेः ऋषिभिः समवाप्तः धार्मिकविचाराणाम् 
अयमेव अनर्घोनिधिः । चतुबदरत्नाकरनिमन्थनोपलन्धः अयं वेदान्त 
सिद्धान्त एव च रतनराशिः । एभिः एवं च विचारे: ते ऋषयः महतीम् 
अन्ञाताम् अदृष्टाम् च निःसीमशक्तिं नामरूपात्मकजगता प्रस्यगात्मना 
च सम्बद्धाम् अधिगच्छन्तः तस्मिन्नेव प्राचीनविचारशिलाधारे * धमै- 

१. घु० उ० २।९। 2. ० २।२।५५ 
३. यजु ° ३२२।१ ते० वा० १०।१।७ 

४. विधाह वं ब्राह्मणभाजगाम गोपाय मा शेवविषटेऽ्यस्मि ८ याश्छनि 
शकते २।४ ) 

४, बल्तुगत्या परकाकि हसमश्त भार तीयदशेनस्य भूलपुकनिषदः । 
तासां चिदाम्तेनेव वादरायणकृतवेदाम्तसूत्रसिद्धान्तस्वय शिक्मन्वाौ 
विहितः । 

( बिटरनिः्षः हिस्टी भार इण्डियन किटरेवद ). 
( ९° २९४.६१५ ) 

२ र | 4 2 १‡ 
2. 1) > 
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दशेनोभयप्रधानदारं भव्यातिभव्यविशालवेदान्तदशेनप्रासादं निरमिमत 
इत्यत्र पाश्चात्यानामपि न वैमत्यम् । 

एतेन ये अनेकदेवतानामस्तित्वे यज्ञयागादीनां च भमोघधफलवायं- 
कत्वे न विशश्वसुः तेषामेव कल्पना उपनिषन्नामान्तरवेदान्ते सन्दन्धा 
तथा च यदा ब्राह्मणाः हुष्कयजनयाजनविद्यानिरता आसन् तदेव अन्ये 
तन्महन्तमश्रश्नविचारनिमग्ना आसन् यश्च अत्युत्तमनिरूपणं पश्चात् उष. 
निषत्सु उपनिबद्धं संजायते स्म । ग्राक्षिकपौरोहित्य-सम्भ्रदायिकजात्य- 
सम्बद्धेषु एतेषु एव आरण्यका सुनयः परित्राजकाश्च बभूवुः । ये न 
केवलं परिदीणसांसारिकषुखान् एव अपि तु ब्राह्मणानां यज्ञयागादिभथ्य 
स्बेथा मुक्तान् आत्मनः अस्थापयन् इत्यादि बदन्तो बिण्टरनित्सादय 
पाश्चात्याः परास्ताः । पवस्या विषारपद्धतेः सवथा निमूलत्वात् । ऋण्वे- 
घादिसंहितासु हि उपनिषत्सु वा न छ्त्रापि देवतासत्तायां यज्ञयागाद्यमो 
चतायां बा शंका कृता वतते । सत्स्वपि काचित्कनास्तिकमतनिदेशेषु 
तद्म्राह्यताप्रदशेनमात्रमेव तदुपयोगित्वम्। इत्थं च श्छग्वेदीयष्ठितीय- 
मण्डलस्य इादरो सुक्ते इन्द्रस्तुतौ तत्परक्रमबणनमेव, न चेन्द्रसत्ता- 
शंकापरं वत्। एवं दशममण्डलीयेकविंशत्यधिकशततमं सूक्तं हिरण्यगभं 
सुक्तम् । तत्र कस्मे देवाय हविषा षिषेम इत्यस्य कस्म इतिपदस्य 
सायणाचार्येण, प्रजापतये इत्यर्थो विहितः स च स्वेथा युचियुक्त 
िण्टरनित्समहोवयेन च कर्मे इत्यस्य प्रश्नाथेकत्वं स्वीकृतम् तश्ान- 
गलम् । अस्मिन्नेव सूक्ते "उपासते प्रशिषं यस्य देवाः . इत्युक्त्या अन्य 
देवानां प्रजापत्याद्योपासनोक्त्या स्पष्टतया अन्यदेवतासन्ता स्वीकारात् । 

नासदीयसूक्ते चापि यत्र प्रलयवबणनं तत्रत्यः न अयमभिप्रायः यत् 
अन्यदेवतासन्ताभावसूचकं ततप्रकरणम् । प्रलयकाले नरपश्ु-पक्चीत्या- 
दिबदू देवता अपि न तिष्ठन्ति । अन्यदा तेः सह ता अप्रि तिष्ठन्ति । अत 
एष अवोग् देवा अस्य षिसजनेन इति शैव सूक्ते भरतिपादितम् । इत्थं 
ष्व वेदेषु देवतासत्ताविषये न कञ्चिदपि सन्दे 

किन्तु वेदे देवतासत्तास्वीछत्या न तन्न अने केश्वरबादसिद्धान्ताभिभ्रायः 
भने केश्वरषावो दि अनेकदेवतानां पारस्परिकस्वतन्त्रसत्तास्वीहृतिः । वेदे 
व सत्स्वपि अनेकदेवेषु तेषामेकदेबताधीनत्वम् इत्येकेश्वरसिद्धान्तः। 
भन्यदेवतानाम् तस्मात् परमेश्वरादेव समुत्पत्तिरिति ताः तस्येवांशाः । 
अत एव ऋग्ेदीयप्रसिद्धपुरधसु्तनासदीयसूक्त-दिरण्यगमसूक्तापिषु भय- 

१- १. विष्डरनिर्धः( हि 8० कि ° प° २२६-१७ ) 
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भेवेकेश्वरसिद्धाम्तः प्रतिपादितः इति छग्वेदीयकतिपयमन्त्रषु अन्यदेषता- 
सत्तासन्देहवद् यक्षीयबिधानानावश्यकतां प्रतिपित्सूनां कल्पना एव उप- 
निषन्नामान्तरवेदान्तसिद्धान्तस्थापिका एष बिचारो नितरामवद्ः । वेदो 
हि वेदान्तस्य मूलस्रोतः । वेदभागोपनिषदश्व तदाधार इत्येकेकं 
तद्वाक्यं प्रामाणिकम् । . 

वेदोबेदान्तह्च 
पू्त्रवेदान्तस्य मूलसोतो वेदः प्रमाणितम्, भत्र च वेदवेदान्तौ 

संक्िष्त्या परिचाय्यमानौ परस्परोदूगमोदूगतभावसम्बन्धातिरिक्तं कथ. 
मन्योन्याश्रितौ इति प्रदिदर्शयिषया ड्यचित्रन्यायेन आदौ वेदवेद्न्तयो- 
र्थतिष्वारः क्रियते । | 
 अयबिचारः--पेदशाब्दो हि विद् धातोः “करणाधिकरणयोश्व' 
इति करणाथेघघन्तः । अत॒ एव॒ वेदशब्दनिबेचनं छकृष्णयजुर्वै- 
दीयभाष्यभूमिकायाम् ( एेतरेय्यांच ) सायणेन हइत्थभकारि-षेद्यन्ते 
ज्ञाप्यन्ते धमौदिपुरषार्थचतुष्टयोपाया अनेन इति वेदः । 

्त्यत्तेणानुभित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एनं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥ 

इत्यपि तत्रैव प्रकटीकृतम् । किन्तु बेदशाब्दो बिद् धातोर्निष्पन्न इति 
विभिन्नाथकः । तथापि सर्वंपां तेषामथौनामत्र सामञ्जस्यम्। बिद् धातु्हि- 

सत्तायां बिद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्रौ श्यन् लुक्श्नम्गोष्विदं कमात् । 

एतावद्थंकः । तत्र देवादिको िदूधातुः सन्ताथेक इति वेदानां नित्य- 
त्वेन तेषां सत्ता नित्या । इत्थं सत्तारूपः अथः वेदशब्दे चरिताथः । वेष्- 
शब्दो हि ज्ञाना्थकत्वेन भ्रसिद्धः--सवं श्चानं बेददिबेति स्बंशाक्मपुराणो- 
पपुराणानाम् उद्गमः बेद् एवात्र न कस्यचिद् बेमत्यम् । 'बिन्ते-बिदः" 
विचारणे इत्यत्र यश्च विचारः स ॒वेदाथमेवान्तर्निधत्ते। पतदथंमेष 
४ षिद् धातुरपि पुरषार्थचतुष्टयप्रदायकबिचारसभिषिष्टत्वेन 
चरितार्थः | 

बिद् चेतनास्थाननिवासेषु इति चौरादिकः भपि घातुः । अयम् अथः 
अपि अनेनैव चरितायेः। ` 1 
. . इत्थं वेदशब्दस्य शआानघामान्यवाचकत्वत् आधिमोतिकाध्यात्मिका- 
खलक्चा नबोधकतया सन्ता-विवार-प्राणि-व्याख्यान-श्ञापनावि सकलाथौनां 
तत्र सभिेशं इति वेदेन न.केबलं मंत्राणाम् अपि तु तन्मंत्रः ` खद तन्त- 
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षिप्रोक्ताखिलोपदेशवाक्यानामभिभ्रायः। आशदात्तो वेदशब्दश्च पाणि- 
निमते योगरूढ्या अन्थराशिबोधकः । 

सनातनसम्भ्रदायानु सारेण च ग्यजुः सामाथवेनामभिः प्रसिद्धाः 
चत्वारो वेवाः । तेषां च संकलनेन एकत्रिशदधिकेकादशगालाः आसन् । 
किन्त्वद्य तासु त्रिचतुरा एव समुपलभ्याः। अवशिष्टाश्च महाकालमदोद्- 
रदर्येन्तगेताः संजाताः । प्रतिशाखं च तत्र विज्ञानम् ; स्तुतिः, इतिदहदासश्व 
मुख्यो विषयः । तत्र अभरिमील इत्यादयः स्तुति परका मंत्राः । बहवश्च तेषु 
सख्ठीतिवृत्तमनुष्यवरितोभयभेदेनेतिदाससम्बद्धाः । अन्ये शुद्धषिन्लानतत्व- 
प्रतिपादकाः । एतदतिरिच्य एताघ्ु संहितासु सूश्रह्पेण कर्मोपासनाक्षा 
नानामपि निरूपणम् । इत्थं स्तुतिविन्चानेतिहासकर्मोपासनाक्ञानेतद्विष 
यषटकसंकषिप्रनिरूपकसंहितात्मकेकत्रिंशदधिकेकादशशाखो वेदः । 

दितीयश्च वेदभागो वेदव्याख्यानस्वरूपो ब्राह्मणात्मकः । अस्य 
कर्मोपासनाक्षानमेदेन क्रमशः विष्यारण्यक्छोपनिषदः त्रयोभागाः । तत्र कमे 
( यज्ञादि ) प्रतिपादकन्राह्मणमागो विधिः। उपासनाप्रतिपादको ब्राह्य 
णभागः आरण्यकम् । ज्ञानप्रतिपादकब्राह्मणमागञ्च उपनिषन्नाम्ना व्यव 
हियते । इत्थं संहिताविभ्यारण्यकोपनिषदित्येतत्पवैष्वतुष्टयस्वरूपा वेद- 
स्येका शाखा सम्पद्यते । 

ब्रह्मामिषेयान्तरः संहितात्मको मूलवेदः। शेषाश्च ( षिध्यारण्यको- 
पनिषदः ) ज्रयो ब्राह्मणाः । न्ह्मन्राह्मणयोश्च ससुष्वयो वेदः । अतं एवास्य 
ब्रह्मत्राह्मणात्मकस्य ( मंत्रब्राह्मणात्मकस्य ) अन्तिमो आंगः उपनिषदः 
इति दाशनिकमयीदानु सारेण एष उपनिषदू-मागो वेदान्त उच्यते । ज्ञान- 
्राप्तिर्िं वेददेशस्य चरमं लच्यमिति श्चानमेव वेदान्तः । श्ञानपरिनि 
छित्या एव च कर्मोपासनयोः अत्यन्तावश्यकत्यम् इति धमेसून्रकारिण 
वेदभाष्ये भगवता आपस्तम्बेन मंत्रन्ाह्मणयोवे दनामधेयत्वम्? इति 
प्रतिपादितम् । 

अस्य शब्दराशिरूपस्य वेदस्य अवरन्रह्य-परन्रह्यापरपयोयं कमेकाण्ड- 
क्वानकाण्डात्मकं भाग्यम् । यथा. चोक्तम्- 

द ह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत् । 
शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति, ॥ 

शब्दब्रह्म एव कमेकाण्डम् । कमेशाग्द्श्चात्र स्थव्यापकाथत्वेन यक्चतषो 
ज्ञानावौमां सर्वषां वेदोक्तसत्क्मेणां वाचकः । तैरेव हि भपहतमालिन्ये 

, ` १, मेना्श्वुकतिवत् ६।२२ तथा श्रदुराकाकिभ्युकरिवते ६११७ ॥ 



:` ` : ब्रवः अभ्यावः ` .. ॥ 3, 

अतसि आत्मस्थं प्रतिथिम्बते । अयमेव य बेदान्तापरपयोयो वेदानां 
निष्कषेः । अत एव भगवता कृष्णेन गीतायाम्-  . ` | 

` 'सर्वकमीखिलं पाथं कनि परिसमाप्यते" इत्युक्तम् । 

एतेन ज्ञानकर्मणोः अभिन्नतवं प्रत्तिपादितम् । विधिना विहितकमोणि 
कुबोणस्य स्थितभज्ञावस्थैव ज्ञानम् । म्रन्थाध्ययनमात्रेण च ॒तत्प्ाप्त्यसं- 
अवः । इत्थं वेदवेदान्तयोः अभिधेया्थपयोलोचनेन एतत्स्पष्टं संजायते 
यत् किमर्थं वेदो वेदान्त ज्ञानार्थकत्वेन प्रयुज्येते कियश्च एनयो स्तादा- 
त्म्यम् कियद्वा एतत्साधनम् आत्मोद्धरणमागं निष्कण्टकीकतुम् भपेरयते । 
भत एव च, 'वेदाद्धर्मो हि निबेभोः वेद् एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः 
परः, "सवं वेदात् प्रसिध्यति? इत्यादयः भिदितवेदितव्यानां महर्षीणां 
वेदराशि प्रति श्रद्धांजलयः। 

वेद्वेदान्तयोः एषं मुरूयाथंपय योलोचनपूकं तत्तादात्म्याबबोधनान- 
न्तरमिदानीं गौणमेदेनेत्थं वेदान्ताथोबबोधनम्- 

उपनिषनिरूपणप्रसंगे "तस्माद् बिथायां सुख्यया वत्या उपनिषत् 
शब्दो बतंते भ्न्थे तु भक्त्या" इति प्रतिपादितचरम् । तथेव च वेदान्त- 
स्य मुख्यया वृत्या ज्ञानाथत्वे अपि तस्य ततप्रतिपाद्कम्नन्यपरकः भाक्तः 
अर्थः न व्याहन्यते । इत्थं वेदान्तं परिशीलयदूभिः अस्माभिः एतद् अष- 

श्यमेव अबधारणीयं यत् उपनिषदशब्दबद् बेदान्तशब्दः शपि भक्त्या 
तत्तदबबोधकम्रन्थपरः। उषनिषदाम् अपि च तदन्तभूतत्वेन उपनिषदपे- 

क्षया व्यापकञ्च । तत्र च आकल्िताखिलघेवान्तसिद्धान्ततया गीतोपनि- 
षदुब्रह्मसूत्रेतिविमिन्नामिधा प्रस्थानत्रयी सविरोषं निदंशादी । यत्र च 
स ( वेदान्तः ) रूषद्रये सयुपलभ्यते । एकतरद्धि तदीयं बिश्चखलितवि- 
चारपरिपूर्णम् उपनिषद्रपं यासां सारभूता गीता उच्यते । द्वितीयं च वाद्- 
रायणनिरभितं, साबहितिविहितक्रमं ब्रह्मुत्रहूपम् । एतदेव हि वेदान्तस्य 

सर्वोत्तमं रूपम् इति सर्वः स्वीकृतम् । यद्यपि एतेषु सूत्रेषु एकेकं वेदान्त- 
बिशिष्टाक्वरजुषां विदुषामपि दुशं तथापि कण्ठस्था सूत्रभ्रथिता एषा 
बेदान्तविचाररत्नमाला स्वावभासा वेदान्तजिन्लासून् ब्रह्मजीवजगदादि- 
भिचार्रान्तेः अन्धतमसात् सारल्येन बहिर्निष्कछासयतीति निर्बिचिकि- 
त्म् । नूनम्; एषां सूत्राणां मार्मिकन्याख्याः गुर्परम्परया प्राचलन् 
तारचेव शंकरेण स्वकीये भाष्ये समुपोदूबलिताः । यतो हि शांकर भाष्यं 
न सूत्राणां व्याख्यानमात्रम् अपि तु पूवोपरपश्छोपक्रमोपसंहारादिसंबलितं 

१. गीता ४।९३ 
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वेवान्तसिद्धान्तस्य सा्चात्स्वशूपम् । सूत्राणि शु तदुषयोगिरूपरेखा- 
मात्रम् । तथापि तेषु परकालिकेः विभिन्नसिद्धान्तस्थापकैः रामामुजभ्र- 
तिभिः विभिन्नाः टीकाः कत्वा स्वस्वसिद्धान्तान् स्थापितवन्तः इत्येत- 
तन्महनीयत्वम् । | | 

वेदवेदान्तयोः इर्थं साधारण्येन अ्थंनिहूपणानन्तरं भगवता वेदेन 
सह गीतोपनिषदुनष्यसूत्राणाम् एकेकं विरोषः सम्बन्धः अधुना निर्दिशियते । 

वैद उपनिषदश्वः--वेदान्तो नाम उपनिषतप्रमाणम् तदुपकारीणि शारीरः 
कसूत्रादीनि चेति सदानन्वोक्त्या मुख्यगौणभेदेन वेदान्तशब्दो द. थथेकः 
इति तदर्थतया वेदस्यान्तो वेदान्त इति व्युट्पत्या वेदान्तशाब्द॒ उपनिष- 
दुर्थकः । उपनिषदथोवबोधनसाहाय्येन च॒ शारीरकसूत्राथंकः उपनिषद्- 
ेसंग्राहकत्वेन च श्रीमद् भगवद्गीताद्यथंष इत्युपनिषदां प्रायुख्येन वेवान्त- 
त्वम् । संत्रत्राह्मणात्मकवेदस्यान्तिमो भागो श्यपनिषदः । तत्र काचिद् 
उपनिषद मंत्रभागे अन्तभवति अन्या च ब्राह्मणभागो; तथादहि- 
ईशावास्योपनिषत् शुक्लयज्वंदीयमाध्यंदिनसंहितायाः अन्तिमो भागः । 

श्वेताश्बवरोपनिषश्च इदानीम् अप्राप्यायाः कृष्णयजुवेदीयश्वेताश्वतर- 
संहितायाः शेषो भागः। ५ 

ह्वान्दोग्यो पनिषश्च सामवेदीयकोशुमशाखायाः पचर्विंशतब्राह्यणस्य 
अन्तिमो भारः | | 

इत्थं शुक्लयजुरवेदीयकाण्वसंहितायाः शत पथत्राह्मणस्यावशिष्टाः षट् 
अध्यायाः बृहदारण्यकम् । पवमन्या अपि उपनिषदः यस्य कस्यापि 
वेदस्य अन्तिमो भाग इत्युपनिषदां वेदत्वम् । तदन्तभागतया च बेदान्त- 
त्वमिति बेदवेदान्तोभयत्वम् उपनिषत्सु न विरुभ्यते । यस्मिन्नंशे चात्र 
मेदः स अधस्ता्निर्दिश्यते । 

ऋग्वेदे प्रकृतितत्वानां देवतारूपेण स्तुतिरिति धामकतायाः बाह्य- 
हूपस्य सर्वप्रथमधिकासः तत्र उपलभ्यते । उपनिषदश्च धार्मिकतायाः 
आन्तरिकलपम् अभिव्यक्तीकुर्बन्ति अतस्तत्र नेको मत्रो देवतादिस्तुतिपरः 
प्रत्युत तत्रायं विचारो यदेतेषां प्रष़ृतितत्वानां क आधार इति । सवो 
उपनिषत्सु देवतास्तुतिपरकमंत्राभावपूवेकः तत्भकृतितत्वजन्यभयाभावा- 
भासः इति बैदिककलोत्तरोपनिषत्काले प्रतिपदम् अस्माकं धार्मिक- 
प्रवृत्तिः अन्तमुखीभूत्वां परित्यक्तदेवतान्तरा आतमानं प्रतिगच्छतीति 
८तत्वमसि,, भावनया यदौ आत्मेव विश्वात्मा तदा कः कुतो बिभीवात् 
कस्य च किमर्थं स्तुति छुयोत्। को व। कस्मे किं दात्.। इत्थं . वेदान् 
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अपहाय उपनिषदाम् आभ्यः परित्य्स्तोत्रः दशेनसरवंस्वः । तत्र म्रा 
पेश्छया भ्यानस्य; अनेकदेवापेक्षया रहस्यात्मकस्य एकस्य महतः तत्वस्य 
च प्रधानता । | . 

एतदतिरिक्तम् एतदपि विचारसरणिम् अधिरोहणीयं बषतेते यू 
वेदान्तापेश्चया उपनिषःसु छखष्टिविषयकविचवारः अपि समधिगतक्रमिक- 
विकासः । ऋग्वेदीयदशममण्डलावलोकनेन इत्थं ज्ञायते यत् नासदीय 
पुरुष-हिरण्यगभोदिधक्तेषु स्फुरिता दाशेनिकमावना उपनिषत्सु 
सुदृदीभता । 

एवं ऋग्वेदो हार्दिकोदूगाराणां कल्पनानां च महान् भन्थश्चेत् तवा 
उपनिषदः तकौणां अ्न्थाः यतो हि ऋग्वेदे पूजासम्बन्धिनः एबंमूताः 
मंत्रा य उपनिषत्सु त्रापि नोपलभ्यन्ते तथा च आंशिकरूपेण उप- 
निषत्सु बौद्धिकतकौणां समाधानं यच्च ब्रह्मसत्तान्वेषणे सुव्यवस्थित. 
श्पेण अभिव्यक्तं प्रतीयते । इत्थं च यदा ऋग्वेदे बहूभिमन्त्रैः भक्तः 
स्वेष्टेदेवाय आत्मानं समप॑यन् तत्छृपापरां क्षमां याचते तदा उपनिषत्सु 
स एव “नैवं यदिदञ्ुपासतेः* इति वक्तुं सादसयते । “नैसर्गिकनैतिकः 
सुव्यवस्थितिस्थापनाथं स बाह्यम् अदेशं न लभते प्रत्युत बाह्मभ्यन्यर. 
समव।यसारभूतात् आत्मनः तमाप्नोतीति अस्मिन्नंगो वेदोपनिषदां भदः । 

वेदो गोता चः--पूर्वोक्तभ्रकारेणो पनिषदां वेदस्वरूपता भ्रमाणीता । 
तासामेव च सारभूता गीतेति तस्या बेदत्वम् अधुना विविच्यते । गीताया 
बेदसारस्वं प्राचीनैरिर्थं ्रतिषादितम्- ` 

वेदोदधिप्रमथितं वासुदेबसुद्धृतम् । 
सन्तः पिबन्ति सततं गीतामृतरसायनम् ॥ 

तथाच- 
सर्वोपनिषदो गाबो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीरभाक्ता दुग्धं गीतामृतं महतः ॥ 

केन च ङूपेण उपनिषदां भावानादाय तत्सारभूता गीता निर्मिता 
इति शंका तु संक्िपत्या गीतोपनिषदामधोलिखितविगोषस्थलावलोकनेन 
उपशमयितुं शक्या-- 

न जायते भ्रियते वा विपर्चिन्नायं कुतश्िन्न बभूव करिचत् । 
अजो निरयः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥* 

गीते दरी 

१. केन उ०१।४ . २. गोताप्राहत्म्यि 
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भस्य अश्षरशः अनुवादः गीताया हितीयाध्यायस्य निम्नलिखित 

न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतो ऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे१ ॥ 

एवमेव कण्ठोपनिषद् :- 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 

अस्यानुबादो गीताया निन्नांकितश्लोके लभ्यते- 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ शन्ति न हन्यते ॥ 

एवं कठोपनिषद् :- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यः । 
आश्चर्यो वन्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः" ॥ 
एतस्य भाषो गीतायाम् :- 

आश्चयेवत्पश्यति कथ्िदेनमाश्व्यवद्रदति तदेव चान्यः । 
भाश्चयेवच्वैनमन्यः ऋणोति भूत्थाऽप्येनं बेव् न चेव कश्चित्” ॥ 

इत्थमेव कठोपनिषद् :- 

सं बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यददन्ति | ̀ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं संम्र्ेण जवीम्योभित्येतत्* ॥ 

एतत्पदं गीतायाः निम्नल्िखितश्लोकेन वुल्यभावार्थम् - 
यदक्षरं वेदधिदो वदन्ति विशन्ति यदू यतयो वीतरागा 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते षदं संग्रहेण भ्रवच्ये ॥ 

पम् “पन्थामनु भ्रषिद्रान् पिक्याणाम् 
तथा--““परं सत्यो अनु परे हि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् । 

१. गीता २।१० २. कटोपनिषत् १,२।१९ 

२. गीता १,१९ ४. कटोपनिषत् १।३।७ 

५. भीता २।९ ९ कट ० १।२।१५ 

७, गीता ८।१ १ ८० अह १०३१।.७ 

९. तत्रैव १०।१८।१ 
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इत्थं ऋग्वेदे उपलभ्यमानप् डपंनिषद्धिश्च ततो गृहीतं देषयान-पिद्- 
याणयोः-'तद्य इत्थ विदुः ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अचिषम- 
भिसम्भवन्ति अर्चिषः अहः अहः आपूयमाणपक्षम् आपूयेमाणपक्ात् यान् 
वेट् उदश्ङेति मासांस्तान्" ॥ १ ॥ 

मासेभ्यः संबत्सरं संवत्सराद् आदित्यम आदित्याबन्द्रमसम् चन्द्र- 
मसो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एनान् ब्रह्य गमयत्येष देवयानः पन्था 
इति ॥ २॥ 

अथ य इमे प्राम इष्टापूतं दत्तमित्युपासते ते धूममभिक्तंभवन्ति धूमादू 
रात्रिं रात्रेः अपरपश्चम् अपरपक्षात् यान् षड् दक्षिणेति मासान् तान् नैते 
संबत्सरमभि्राप्नुवन्ति? ॥ ३ ॥ 

इत्थं छान्दोग्ये, तथा--यदा वे पुरूषोऽस्माल्लोकातपरेति स षायु 
मागच्छति `` ̀" -तस्मिन् बसति शाश्चतीः समाः ॥ 

इत्थं ब्रहदारण्यके, यच्चापि- 
इष्टापूर्तं मन्यमाना बरिघं नान्यच्च यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य परे ते सुकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
तपःश्रद्धे ये शुपबसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्छचया चरन्तः । 
सूयद्वारेण ते षिरजाः प्रयान्ति यत्राखृतः स पुरूषो षव्ययात्मा१ ॥ 
एवं मुण्डके, किश्न- ~ 

स यावत् क्षप्येन्मनः ताबदादित्यं गच्छत्येतद्वे खलु लोकद्वारं बिदुषां 
अपदनं निरोधः अविदुषाम् ॥ 

यदेतच्छन्दोग्ये मरणानन्तरं गमनस्य च बणेनं सर्धमेतदूगीतायाः 
अष्टमाध्यायस्य निम्नांकितश्लोकेषु प्रत्याहृतसुपलभ्यते- 

यत्र काले त्वनाबृत्तिमाबृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं बद्यामि भरतषभ ॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः छुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
धूमो रातनिस्तथा ष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निष्रतेते ॥ 

१. छआा० ४।१०।१- दे 2. §०° ५।१०।१ 

क. पु° इ १।१०-~-९१ ४. छा ८।५ 



३६ बहयशुत्रप्रयुकमाग्यवदकषमनीक्लणम् 

छक्लकृष्णगती शेते जगतः शाश्वते मते । | 
एकया यात्यनाघ्रत्िमन्यथाऽऽवतेते पुनः ॥ < 

इत्थं न केवलं शब्दशः सारूप्यमेवापि तु गीताश्लोकेषु तत्र तत्रोप 
निषदां दाशनिकता स्पष्टतया परिवद्धिता “समवलोक्यते, गीताया; 
सम्पूणे कमेयोगो ईंशाबास्योपनिषदः- 

कुबेन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतं समाः| 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे" ॥ 

एतत्पद्याधारः । एतदेव गीतायाः सर्वेदशेनमूलम् । ओपनिषदाचार- 
विषये चास्मभ्यम् एतेनेष निर्देशः यत् अस्माकं तैतिकजीवनस्य एतेदव 
साधनम् एतच्चैव लक््यम्। एतदेव च पदं कर्मणा सह फलसन्बन्धा- 
५८.५4 इति निष्कामभावनया कमंशीलजीवन शिक्षा भगवद्गीताया 
मुख्यो बिषयः । 

सुण्डकोपनिषदि-अग्निमूधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्वि 
बृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां परथिवी श्चेष सवे- 
भूतान्तरात्मा । एषं रूपेण यदू बिराट्पुरषस्य बणेनं तदूगीतायाः एका- 
दशाध्याये भगवतः श्रीकृष्णस्य कूपेण तुलयितुं शक्यते । स्यादेतत् 
यन्मुण्डकेपनिषद्येष भावो ऋग्बेदीयपुरुषसूक्ताध।रः । परमात्मनः सबेव्या- 
पकत्वेन सवंशक्तिमत्वेन च स एव वा भावो गीतायां परिवर्धितः। 
कटठोपनिषदि सृददमाध्यात्मिकक्रमिकवणनमित्थमुपलमभ्यते- 

इन्द्रियेभ्यः परा इयथौः अर्थभ्यश्ष्व परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान् परः ॥ 
महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

भगवदूगीता चैतदाध्यात्मिकमहत्वापेश्वया केवलं सूमांशाय एवं 
समुपात्तमहत्वेति तस्याः ठृतीयाध्यायस्ये द्विचत्वारिशत्तमे श्लोके- 

ध क म॒नः 

मनसस्तु परा बुटि : परतस्तु सः। 
इत्थं परि भे सृच्मांश एव सवत्र पूणरूपेण 

संक्षिप्रः । एवम्- 
सहस्रशीषो __ सहसरशीषो पुरुषः सदलराक्षः सदल्लपात्"। ________ 

१. गीता ८।२२३-२६ २. ६० उ० ३ 
२. मु° उ० २।१।४ . , - ४. कट ० १।२।१०-११ 
५. ऋऋ० १०।१०।१ 9 4 ¢. 



रवम भच्वायः । | ) ॥ 

तथा--षिश्वतश्चश्ुरुत विश्वतो खो विश्वतो वाहुरूत षिरव- 
तस्यात्, एतस्यानुबादो गीतायाः त्रयोदशाध्यायस्य श्रयोदशश्लोके 

सर्वतः पाणिपादं वत् सव॑तोऽक्षिशिरोयुखम् । 
सबेतः श्रुतिमल्लोके सधेमावरत्य तिष्ठति ॥ 

तथा- तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ 

एतस्य भावो गीतायाख्रयोदशाध्यायस्य पंचदशश्लोके-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सृच्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत् ॥ 

एवं ख्पेणोपलभ्यते । इत्थमेव च तेत्तिरीयन्राह्मणे- 
“श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुतेः इत्यस्य, 

तथा, छग््ेदान्तगंतश्रद्धासुक्तस्य भावनायाश्वाभिव्यंजक एष श्लोकः- 
श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अव्िरेणाधिगच्छ्ति ॥ 

एवम्- येन चोरुत्रा प्रथिवी च दढा" 
तथा--स दाधार एथिवीदयासुतेमाम्?^ 
एतद् गीतायाम- 

धगामाबिष्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा” इत्थं वर्णितम् । 
एम्-,केवलाघो भवति स केवलादी,° एतद् गीतायाम् 

भुंजते ते त्वघं पापाः" पकं हपेणः 
तथा--न तत्र सूर्या भाति न. चन्द्रतारकं नेमा धिथुतो भान्ति कुतोऽ- 

यमग्निः* 'तयोधष्वेमायन्नसृतंत्वमेति?१५ (तेषां न पुनरावृत्तिः? ११ 
(जायते नाबतेन्ते,*२ "न च पुनरावतंते,° एतत्सवेमेकस्मिन्नेव श्लोके. 

न तदूभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यदू गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम^*॥ 

१. यजुः १७।१९, २. ह° उ० ५ 

द. गीता ९।३९ ४. ते सं° ४।१।८, ऋ० १०।२१।५ 
५. तै° सं० ४।१।८, ऋ० १०।२१।१ ६. गीता १५।१३ 
७. ऋ० १०।१ १८।६ . ८, गोता ३।१३ 

९" कट २।२।१५. १०. ० ८।६६ 

११. क्ु° ६।१।१४५ .. . ` १२. छार ४।१५।५ 
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१४ बहाव जपपुखनव्विपधकसमीक्षणम् 

गीताबामेषंह्पेणोपलमभ्यते । 
इत्थम्--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः१ 

'वेदैश््व सर्वैरहमेव वेद्यः" | 
इन्द्रमित्रंबरूणमग्निमाहूुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । 
एकं सदूविप्रा बहुधा बदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । 

, तदेव करं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः" । 
सुपण विश्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति?+ । 
एकं ज्योति बहुधा विभाति? 
गीतायाम्-“वायुयेमोऽग्निवरूणः शशांकः प्रजापतिस्त्व्रपिता- 
महः" तथा--परश्यदक्षण्वान् न बिचेतदन्यः८ | 
गीतायाम्- विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति श्ञानचक्षुष.५ 
एषम्--“न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते”? 
“नकिरन्यस्त्वावान्??११ 
गीतायाप्-- न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः*२ 
पएवं--“'्यज्लो वे विष्णुः"? 

गीतायाम्- यज्ञाथोत्कमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः१०१* 
तथा-“ऊष्वेमूलो ऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सन।तनः^^ । 
गीतायाम्-““ऊष्वेमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरब्ययम्?** 
एवंगीतान्तगंतभावानां शब्दानां च वेदवेदान्तवाक्येः तदर्थश्च सह 

-साम्यावलोकनानन्तरं गीतान्तगंतस्य वेदान्तस्य वेदेन सह ` पैरिपूणंतया 
-सम्बन्धमवगन्तुं गीतानुसारेण वेदस्याथः अपि अवश्यमभ्युपेयः । 

स चेत्थम्- 
गीतानुसारं समस्तो विश्वो वेदः । स चाश्वतथरूपेण तत्र बणितः 

इति न खस्तिष्ठतीति व्युत्पत्या दाशंनिकदष्ट्या विच्ाश्वत्थयोः समानता । 

१. कठ ० १।३२।१५ २. गीता १५।१५ 

३. ऋ० १।१९४।४६ ४ यज्ञु° २२।१ 

४. ऋ० १०।११४।५ ` ६. अथव १३।३।१७ 
७. गीता ११।२९ ८. ऋ १०।१९९।द 
९. गीता० १५।१० १०. दवे° ६८ 
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प्रथत्रः अध्यायः १९९ 

विश्यो हि ब्रह्मणः पएकदिनमेव तिष्ठति । विनान्तरप्रारम्भात्रागेब च सः 
विनश्यति । तथाहि- | 

सहक्लयुगपयन्तमहयेद् ब्रह्मणो विदुः । 
रत्रिं युगसदखान्तां तेऽदोरत्रिविदो जनाः ॥ 
अन्यक्तादू व्यक्तयः सवो: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राश्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंक्नके ॥ 
भूतभ्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राञ्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ 

इत्थं नहमणः दृष्टौ संसारस्य एकदिनमेव आयुः । भत एव च सम्यक्. 
भरकारेण सरणं गमनम् एव च संसारः, गच्छतीति जगह तन्नाम पूरणै- 
रूपेण यथाथेम् । एवमेव बेदविग्वयोरपि गीतायामेकत्वभित्थं प्रति. 
पादितम्- 

उष्वेमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । 
न्दांसि यस्य पणौनि यस्तं वेद् स वेदवित् ॥ 

 उष्वमूलोऽवाद्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ॥ 
एवंभूतं विश्वरूपम् अश्वतथवृक्षं यस्तात्विकटृषथा जानाति स॒ एव 

बेदतात्पयं मवगच्छति । ततात्विकपरिज्ञानमेव वेदावगतिरिति वेद एवा 
स्थनाम्ना व्णितः। एतचज्जानस्यामिप्रायस्तु गीतायामनया युक्त्योक्त :- 

इदं शरीरं कौन्तेय च्तत्रभित्यभिधीयेते । 
एतदु यो वेत्ति तं प्राहुः त्े्रज्न इति तदिद्ः* | 

यथा च क्तेत्रं चतत्रक्न स्तथेव वेदो बेदविच्च, इत्यखिलक्तेत्रह्लाथ 
भगवता स्वयमेवोक्तम् "बेदधिदेव वाहम्, । अजनेनापि भगवि 
भतिदशनानन्तरम् उक्तम्-“बेत्तासि वेद्यं च परं च धामः । एतेनेत- 
दायातं यद् यथा चेत्र देत्रश्श्च तथेव लोकत्रयं तत्परिन्ञाता चेति विश्वः 
( संसारः ) बेदपदषाच्यः तदन्तश्च वेदान्तः । अत एव संसा ‡ 
वेदान्तः । 

कथं च विश्वापरपयोयस्य तस्य बेदस्य अन्नः क्रियेत इति विचि- 
कित्सायां गीता भगबदुक्त्या नि्दिंशति-निल्ञगुण्यो भव अथोत् 

१. गीता <।१७।१९ २. गौता ५।१ 

३. कट ० ३।१ ४. भीता १३।१ 

५. गीता १५।१४५ - - 8. गोता ११।३८ 



१० ्हमपुतपरसखमाप्यप्यकघमीक्षणम् 

श्रैराण्यविषया वेदाः, इत्यत्र वेदानां बैगुण्यविषयत्वं प्रतिपादितम् । 
निखैगुण्यमेव च वेदानाम् अन्तः इति तदथंमजुनाय भगवदुपदेशः । 
विदान्तच्दू ओेदमिदेव चाहम् इत्यपि तस्येव उक्तिः । तस्य च वेदस्य 
विश्वहृपिणः अश्वत्थस्य छदनोपायः भगवता असंगः उक्तः- | 

'अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्ेण हटेन धित्वा९ | 
असंगशस्रमेव हि तच्छेदनसाधनम् । गुणातीतो हि जीवो (निन्ञे- 

शुण्यः ) यदा ईश्वरो भवति: तदेव वन्मुच्छिरिति तदैव तद्धेदान्ते स 
सच्चिदानन्दरूपेण अवभासते । एष भावो गीवायाभित्थमभिव्यक्तः, 

“ब्रह्मणो दि प्रतिष्ठाहमसमृतस्यान्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च" ॥ 

अविनाशिकारणस्य ब्रह्मणः अमृतस्य नित्यघर्मस्य अखण्डेकरस- 
स्यानन्दस्य दध प्रयः अहमेवेति भावः । अत्र ब्रह्मपदेन महतो ब्रह्मणः, 

असृताव्ययपदाभ्यां च सद्रूपस्य, शाश्वतधर्मेणः च चिद्रुपस्य तथेकान्ति- 
कराग्देन चानन्वस्याभिसन्धिः । एतेन वेदान्तावाप्रावस्था स्पष्टतया 
सूच्यते । गीतान्तगंतवेदवेदान्तयोरयमेव सम्बन्धो यन्निरूपणेन एके- 
श्वराने केश्वरप्रथत्यनेकवादानां बिलक्षणःसमन्वयः तत्र प्रदरितः । अत 
एव च गीता समप्रवेदानां सार डच्यतें इति तस्य) बेदानतिरिक्तत्वम् । 

वेदो बेदान्तघत्रं च 
वेदवेदान्ताथंबिचारपूबेकं वेदमूलकोपनिषदूगीतयोर्षेदत्वं प्रमाणीकृत्य 

अश्ना वेदान्तसूत्राणां वेदमूलकत्वेन वेदत्वं भ्रदश्येते । 
वेदान्तसूत्रणाम् अधिगन्वृमिः स्पष्टमेतत्तीयते यद् ब्रह्मसूत्रश्रणयने 

बादरायणस्य उदेश्यद्वयमासीत्-एकम् आपाततो बिरोषिनीषु श्रुतिषु तव्- 
थेसामंजस्यस्थापनम् द्वितीयम् भौपनिषदतत्वसंक्तेपणम् । अतो वेदान्त- 
सून्चर्वनाबसरे वेदबिषयकं महर्षेबोदरायणस्य दृ्टिकोणज्ञानमत्यन्ताब- 
श्यकम् । 

(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मजिज्चासानन्तरं महर्षिणा 
आादरायणेन' जन्माद्यस्य यतः तिधुतर श्रह्मणो लक्षणं प्रतिपादितम्। ततः 
शशास्जयोनित्वात्? इति सूत्रेण एतत्मदर्शितं यत् “ओपनिषदं पुरषं 
णी भीमिं 

१, गीता २।४५ ९. गीता १५।३ 

2. पीता १३।३७ ` ` ४. $° द० ९।९।९६ :` 



प्रथः अभ्ययः ३१ 

प्रष्छामिः इरयादिश्रतिषु यदून्रह्म अमिसंदितं तस्य क्षानं शासनात्" 
( वेदात् ) भवति । ईशावास्यमिदं सबेम् ̂ “ ` "इत्याथुपजीव्य निर्मितं 
'तत्तसमन्बयात्' एतत्सत्रं तस्येव महिमानं प्रकटीकरोति । 

'न तदस्ति बिना यस्मात् मया भूतं चराचर ध्? । 
तथा- मत्स्थानि सबेभूतानि! 
इत्यादि रूपेण भगवती गीता.तदेव परिपुष्णाति । (नेषा तर्केण मति- 

रापनेयाः" इत्यत्र श्रुतौ यथा तकंस्य तदूब्रह्मणः प्राप्तौ न किमपि स्थानम् 
एतत्स (तकोप्रतिष्ठानातः इत्यादिना निरदिशत् ।. इत्थमेव च श्रुतिमा- 
भित्य स सार्यशंकाः पयंहरत् । एवमादितः समारभ्य समाप्निपयन्तं 
महर्षिं बौदरायणः श्रुतिं तदनुसारिणी स्मृतिं बा अतिरिच्य अन्यत् प्रमाणं 
न आभ्रितवान् । तस्य दृष्टौ वेदस्यैव -.त्यत्वं सर्वज्ञत्यं चेति स्वकीये 

स यथास्थलं द्िपचाशत्स्थानेषु श्रुतत्वाचष्व' इत्यादितः अग्र 
तत्ततश्रतीः आश्रित्य निजभावमभिन्यक्तवान् । . 

एतस्मिन् विषये युक्तिरपि सर्वथा अनुकूला । अद्वैतं ब्रह्म नं लौकिक- 
विषयः । अतः वेदप्रमाणमतिरिच्य न अन्यत् किमपि एवं प्रमाणं येन 
बरह्मणः अस्तित्वं स्वरूपं बा निर्णेतुं शक्येत । अद्धेतं बरह्म सर्वथा निर्वि 
शेषम् अप्रमेयं चेति कल्पनातीत१् । अतः अनाद्यपौरुषेयवेदावगतसत्ता- 
कस्य तस्य सम्भावनासम्भावनयोरयुसन्धानं कतुं सयुक्तिकधिचार- 
बयं प्रबतोमदे अन्यथा अस्मन्मनसि अस्य अनुसन्धानस्य प्रदृत्तिरपि 
न सम्भवेत् । ॥ 

एतदलौकिकब्र्मषिषयकनिभरौन्ततत्वोपदेशार्थमेव सर्वक्नित्येश्व- 
रनिःश्बसितवेदमाभित्य भगवान् बादरायणो ब्रह्मसूत्राणि विरि. 
तवान् । यतो हि वेदनिरपेक्षलौकिकप्रमाणेः ेकमत्यस्य सर्वथा असम्भा- 
वना । शुण्ड मुण्डे मतिर्भिन्ना च इत्येष विभेद एव अप्रामाणिकताया 
मूलम् । अत एब श्लोकबातिके श्रीनिवासा चर्येण उक्तम्- 

| निर्दोषत्वेकबाक्यत्वं क वा लोकस्य दृश्यते । 
सापवादा यतः केचित् मोक्षस्वगोवपि भ्रति ॥ ८॥ 

अतः भम४७-०-७ स्य नित्यवेदस्यैव निर्वो पत्वात् सत्यत्वाश्च सत्ये 
मतान्तराभावात् किकविषयेकमत्यसम्भवः। 

१. ३० ठ १ २. गीता १०।३९ हि 
३, तत्रेव ९।४ ४ ४, कटठ० २९ 

४५. अत एव च नित्यत्वम् (ज° सू० १।२।२९) €. श्नो० भा० १।६ 



। +. ब्ह्मसत्रपरसुख माभ्यपश्कूघमीक्षणम् 

तरेषु हि भगवता बादरायणेन न स्वकीयं मतं प्रतिपादितम् 
भपि तु श्रतिमीमांसाग्याजेन अलौकिकतत्वमेब उपदिष्टम् इति वेदग्रह्म 
सृत्रयोः सम्बन्धः स्पष्टः । यतो हि ग्बेदादौ यत्र-तत्र प्रकीणौः दाशेनिक- 
बीजा एव उपनिषत्सु अंकुरिताः* पल्ञबिताश्च संजाताः । भगवता बाद्- 
रायणेन च स्वतत्वोपदेशाय उपनिषदः ऋचश्वेव समाश्रिताः न व्यक्तिः 
विशोषणध्रमाणीभूतोपदेशाः इति तत्तत्वोपदेशो निश्नौन्तः । अत्र तक 
पादीयसूत्राणि अतिरिच्य सर्वेष्वपि वेदान्तसूत्रेषु कतमत्सूत्नं कतमाम् 
ऋचम् ओपनिषदोक्ति वा उपजीव्य विरचितम् इत्येषा जिज्ञासा अबयु 
त्यानुवादरूपेण चतुःसृख्यामत्र विस्तरेण तु श्रीमगबदाचार्य॑कृतब्रह्मसूत्र 
व चिद्धनानन्ददकृतनब्रह्मसूत्रभाष्यनिणेये च शान्ति नेया, 
तथाहि- 

अथातो ब्रह्मजिक्षासा न° सू० १।१।१ अथा ते अंगिरस्तमाग्ने वेध- 
स्तमध्रियम् । बोचेम ब्रह्म सानसिः '। आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो 
मन्तव्यो निदिष्यासितवठ्यश्चः । 

जन्माद्यस्य यतः ( न० सु० १९२) 
“ऋतं च सत्यं च--“दिवं च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व हत्युत्पत्तिः 

सदाधार प्रथिवीं धा्रुतेमाम्"° इतिस्थितिः | 
सं समिधथवसे षृषन्नग्ने विश्वान्ययै आ?* इत्यनेन प्रलय 
'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतप्रयन्त्यभिसंबिशन्ति? 
एष योनिः स्वस्य प्रभवाप्यय हि भूतानाम् 
'तस्म।दू बा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः" “ 
इति श्रुत्या यतः आद्यस्य आकाशस्य जन्म इत्यर्थो वा ज्ञेयः 

शास्रयोनितवात् न° सू2 १।१।३ 
'्यतो भूमि अनयन् बिश्वकमो'* "याबाभूमी जनयन् देव एकः१ 

, द्रटभ्यम्-वेदान्तस्तत्ट्नोतन् ब 
अस्य भाष्यस्य रायम् अष्यायद्वयमेब सुदितम् । शेषन्यपरिपूत्वै भावाः 2 न्ह 

बदपरिकरः । 
३, ऋ० १।७५।द ४. ° ठ° २।४।५ 
४. ऋ° १०।१९०।१-३२ ६. यजु* १३।४ 
७. अवं ° ६।६३।४ ८, त° उ० ३।१ 
९. भण्डूक्योपनिषत् ६ १०. तैर उ० १।१ 
११. यञ्चु;० १७।१८ १६. तत्रैव १७।१९ 



भरथमः अध्यायः डे 

"नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्” “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, वेदे श्वः 
स्बरहमेववेदयः> 

तत्त॒ समन्वयात् ( त्र सुट १।१।४ ) 
सम्यग्बाच्यतया अन्वयः समन्वयः तस्मात्, अबाधितरूपतया ओप- 

निषदवाक्येषु च तस्येव सम्यग्बाच्यतया शास्त्रयोनित्वस्य समन्वया- 
दित्यथः। तथाहि- 

दिव्यो गन्धर्वो भुर्बनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विच्वीड यः । 
तं त्ग यौमि ब्रह्मणा दिव्य देवनमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्" ॥ 
तया- तदेजति तन्नैजति तदुदरे तदूबन्तिके“ 

(अनेजदेकं मनसो जवीयः” 
'आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्? 

इत्यादिषु संहिताश्चुतिषु समर्थितानि जगदेकपतित्वादीनि न कस्मि 
श्वित् सामान्ये चेतने अबाधितश्पेण समनुयन्ति । परमेश्वरे तु 
तस्यापरिमितशक्तिमाहात्म्यतया सवमबाधितशूपेणेव चारिताथ्येमेतीति 
सर्वमनवद्यम् । 

इःथं ब्रह्मसूत्रे बादरायणीयमतं सर्वथा श्रुत्यनुकूलं श्रत्यधीनयुक्किमूलकं 
चेति वेदान्तदशंनस्य सम्बन्धो ऋगादिभिर्वेदेनं विरुष्यते । नूनम् , 
द्वितीयाध्यायद्ितीयपादरचनायां महषिंबोद्रायणः तकमेव केवलमा- 
भ्रितवान् तथापि वत्तत्सूत्रबीजानां पू्ेपश्चरूपेण (ईशते नीशब्दम्” इत्यादौ 
बतंमानतया सांख्य-योग-वेशेषिक-बीद्ध-जेन.रोवमतप्रदशंकसूत्राणां न 
भ्रुस्याधारविरुद्धत। । तत्र महर्षेः बादरायणस्य सांख्यादिमतखण्डने श्रति- 
युक्त्योरुभयोः प्राधान्यम् । सम्पत्तेरितिजेमिनिस्तथाहि दशेयति, इत्यादौ 
जेभिनीयमतस्य (आमनन्ति चेनमस्मिन्' इत्याविसूभ्रः खण्डने च श्र 
भ्राधान्यन् । इत्थं ब्रह्मसूत्रे श्रुति-संहितामूलकवेदान्तस्येव प्रतिपादनादू 
बेदान्तसूत्राणां बेदत्वं ज्ञानचक्षुष्मतां मतिमतां प्रत्यक्षम् । 

बेदान्तश्रत्रं वल्मणेता च 
बेदान्तस्>म- 

गुरुमुखेभ्यः अधिगतानां श्रुतानां वा बिस्ठृतविषयाणां वा चिरस्म- 
रणार्थं संकिप्त्या वत्तद्विषयसूत्ररचना प्रारभ्यत । इमानि सूत्राणि संस्छृत- 

१ शाटयायन्युपनिषत् ४ >. कठट० १।१।१५ 

ब, गीता १५।१५ ४, अथव ° २।२।१ 
५० ३० उम 

&. त 

७, देतरेयोपनिषत् १।१ न 

३ न° 



४ बरह्मतुत्रप्रमुक्लमाष्यपच्कपसमीक्षणम् 

साहित्यस्य प्रत्यङ्गं लिखितानि अपि शनैः शनेः एतावदन्तर्निदितसूच्म- 
धिचाराणि संजातानि यन् एतेषाम् 'अल्पाक्षरमसंदिग्धप्- एतव्रषं 
धिराट् श्व विश्वतोमुखम् संवध्य विभिन्नसाम्प्रवायिकव्यक्त्यनुकूलाथे- 
श्योतकतामारभत । सनकादिसिद्धान् उद्तकामात् मदेश्वरात् भागता. 

नाप् अइउण्" इत्यादि सूत्राणाम् अपि आध्यात्मिकः अथः बैयाकरणेषु 
प्रसिद्धः । दार्शनिकचेत्रे सामान्येन, वेदान्तसूत्रेषु च विशेषेण एतत्संजा- 
तम् इति स्वप्रतिपादकनर्यवत् एव तानि दुरूहाणि दुरबबोधानि च 
वर्तन्ते । फलस्वलूपम् आदितः प्रथृति अन्तपयेन्तं प्रतिपादितस्यापि 
एकस्यैव ब्रह्मविषयस्य विभिन्नसम्प्रदायायुक्रूलं तत्तत्सूत्राणां विभिन्ना 
अथी क्रियन्ते । अतः एकमेव वेदान्त ( ब्रह्म ) सूत द्तादैतविशिष्टदवित- 
देतादत-छ्चद््रैत्रश्त्यनेकवादानामाधारभूतं मन्यते । 

सूत्रलक्षणं त् श्रीमध्वाचार्येण स्वभाष्ये- 

अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्धिश्चतो मुखम् । 
अस्तोममनवध्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः: ॥ 

` तथा वाचस्पतिभिश्रेण भामत्याप्- 
लघूनि सुचिताथौनि स्वल्पाक्षरपदानि च । 
स्वेतः सारभूतानि सूत्राण्याहुभेनीषिणः° ॥ 

इत्यक्तम् । यथोपक्रम-प्रामाणिक-विभिन्नदाशेनिकत्याख्याननामाधा- 
रभूतानि शमान्येव तत्तदशंनसूत्राणि । एभ्य एव च सवेदारानिकपद्धति- 
मुख्यसिद्धान्तानाम् उदूगमः इति तन्तत्सिद्धान्तस्थापका माष्यबरत्यादि- 
काराः सूताक्षरसाहाय्येन एव सबं स्वाभिमतं प्रकाशयन्ति । तन्त्रवा- 
तिके छुमारिलमभह्रेन अपि एतदेव प्रतिपादितम्-- 

सूत्रेष्वेव हि तत्सं यदुवृत्तौ यच्च वार्तिके । 
सूत्रं योनिरिदाथीनां सवं सूत्रे प्रतिष्ठितम् ॥ 

अयं अन्थो निजविषयस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनानुकूलम् एव श्रह्मसूत्रम्? 
“उत्तरमीमांस।; 'वेदान्तदशेनम्' व्याससूत्रम् इत्यादिभिनौमभिः प्रसिद्धम्। 
अस्य च आदिमं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इति ब्रह्मज्ञानाय बिरचि- 
तस्यास्य ग्रन्थस्य 'ब्रह्मसूत्रम्ः इति उपयुक्तं नाम । ब्र्मप्रतिपादनोपनिष- 

१. पार मन्भाग प° १२२-१३५ निण्या प्रेष 

१. ° सु° १।१।१ चत्र भब्योदूतं स्कन्दपुराणवचनम् 
द. भ० सु° १।१।१ भामती ( बं परेश्च प* ४) 
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दपरनामवेदान्तानां मीमांसया वेदान्तानां च वेदस्य उत्तरभागतथा तस्यं 
उत्तरमीमांसा इत्यपरं नाम संगच्छते । भिष्षुत्वसम्पादकत्वेन च पएतेषां 
“भिक्षसूत्रम् इत्यपि नाम । यतो हि एतेषाम् अध्ययनेन ब्रह्मानि ब्रह्म- 
रूपत्वेन सबेज्ञानात् कमसु अनादरेण मिष्ठुत्वसम्पत्तिः । यथा चोक्तं 
मनुना- 

"वेदान्तान् विधिवत् श्रत्वा सन्यसेदन्रृणो द्विजः, । इत्थमेव च अस्य 
न्थस्य वेदान्तसिद्धन्तोपजीव्यत्वेन दाशंनिकरीत्या तच्वनिणौयकत्वेन 
च "वेदान्त दशनम्" व्यासेन रचितत्वात् "व्याससुत्रम्ः इति चाभिषेयम् 
उपपद्यते । श्रतिस्मृतिवकोभिषवेदान्तप्रस्थानत्रय्यां `तकभस्थानं' न्ष 
सूत्रमिति वेदान्तवषिद्ः । 

प्रणेताप्रणयनकानब-- एतेषां सूत्राणां प्रणेतुर्षिषये निजयुक्त्यनुसारं 
बिभिन्ना जनवादाः । मतबाहुल्येन गीताया रचयतु ् बदव्यासस्य बाद्राय- 
णस्य च एकव्यक्तित्वे सत्यपि केचिद् वदन्ति यत् शंकशचार्येण स्वभाष्ये 
महाभारतस्य रचयिता व्यासः* सूत्राणां च प्रणेता बादरायणो निर्दिष्ट 
इति शंकरानुसारम् एतौ व्यास्त-बादरायणौ परस्परं भिन्नौ । केषां विष 
मते एतेषां सूत्राणाम् रचयिता ( कृष्णद्वैपायनो ) उ्यासः, अन्येषां मते 
चाद्रायणः इतरेषां च मते तौ अभिन्नौ मतान्तरे तु भिन्नौ। 'यतो हि म्न्य 
बाद रायण इति नामोल्लेखस्तु बहुषु सूत्रेषु षतेते किन्तु व्यास इति नाम 
एकस्मिन्नपि सूत्रे त्रापि नोपलभ्यते अतः बादरायण एष मन्थस्य कतौ 
न व्यास इत्यपि विप्रतिपत्तिः । 

केचित्त भरन्थमध्ये स्वनामोल्लेखस्य अहंयुताप्रदशेनपरत्वात् अयं 
बादरायणः अपि न सूत्रकारः, पुराणानां च अभामाण्यात् छृष्णद्वेपायनस्य 
उ्यासस्यापि मन्थकठृत्वं व्याहन्यते । अतः बौद्धादिमतनिरसनशीलेन 
ष्यसूत्रेषु तन्तन्मतनिरसनाच्च दिङ्नागवघुबन्धुप्रश्॒तीनां परवर्तिन। 
ईंशवीयपूेषष्ठशताब्दीतः ईशवीयद्धितीयशताब्दीमभ्यवतिंना केनवित् 
आधुनिकेन बादरायणेन एतदूभरन्थकत्रो" भवितन्यम् । उ्यासबादरायणयो- 
भिन्नता च साभविधान ( पंचविंश ) ब्राह्मणे इत्थं शराप्यते- 

सः अयं प्राजापत्यो बिधिः, तमिमं प्रजापतिञ्खंहस्पतये प्रोवाच ब्हस्प- 
तिनौरदाय नारवो षिष्वकूसेनाय विष्वक्सेनो भ्याखाय पाराशयोय व्यासः 

१. शां० ० वे° सु° २।३।४७ २. शां° आ० वैर सु० ४।४।९१ 
३. ब्रह्मपुत्र के बेष्णव भार्यो छा वुकनात्मक अध्ययने ए १३.१६ 

तथा ° सू° वैदिषमाष्य भूषिका ए०५ 



२९ ब्रहमसत्रधरुखमाष्यपश्चकसमीक्षणम् 

पाराशर्यो जैमिनये जैमिनिः पौष्पिण्डमथाय पौष्पिण्डयः पाराशयीयणाय् 
पाराशयोयणो बादराण्णाय इति बदन्ति । 

पश्चात्त्यो विद्धान् मेक्समूलरमहोदयः महाभारतःश्रह्मसूत्रयोः विषय. 
परतिपादनपरिपाटीवेषम्येण तयोर्भिन्नरचयिदृत्वं समूहते" क महामारतीयाः 
व्याख्यानात्मकपरिपाटी यत्र स्वल्पातिस्वल्पतथ्यानाम्- अपि सविस्तरं 
बणेनं क च ब्रह्मसूत्राणां संक्षिप्त्यतिसं्धप्त्या विषयदुरबगाहत्वम्? इत्थं 
चभयोर्महदन्तरमिति नूनं तयोः कन्तौरौ भिन्नौ इति तदभिप्रायः | 
किन्तु विषयप्रतिपादनपरिपादी बिषयदेशकालाद्यनुरुपं प्रतिम्रन्थं भिन्ना 
भवति । अतः एष तकः प्रामाण्याघारं न अधिरोहति । ब्रह्मसृत्रविरचनसमयं 
यावत् परम्परया समधिगतसमधिगम्यमाननव्याख्यानां वेंश्चानिकानां 
रमणीयविषयाणां च कृते अधिकोपयोगितया सूत्रशेली समधिकमान्यता- 
पदम् आसीना समजायत । महाभारतादिकथाश्च अक्षरशः स्मरणं न 
अपेश्चन्ते स्म॒ इति स्पष्टतया अपेश्चितबिषयबणेनपरिपारीकयोः उभयो- 
मंदः अदोषाबहः । वेदान्तसूत्रमहाभारतयोरेककठैत्वं श्रीमाष्ये रामानुजा- 
चार्येण पंचरात्रतन्त्रस्य प्रामाण्यं सुद्रदीङ्कबता इत्थं प्रतिपादितम्-सूत्र- 
कारेण वेदान्तन्यायाभिधायीनि सूत्राण्यभिधाय वेदोपञ्हणाय च भारत 
संहितां शतसहस्निकां कुवेता मोक्षधमं ज्ञानकाण्डे अभिहितम्" ` - कथमेवं 
वाणो बादरायणो वेदबिदम्रेसरो वेदान्तवेद्यपरन्रह्मभूतवासुदेबोपासना- 
चेनादिश्रतिपादनपरस्य सात्ववशाक्स्याभ्रामाण्यं त्रयात्। यश्चापि 
महाभारते नह्यसूत्राणासुल्लेखो न बतंते महाभारतीयभीष्मपवोन्तगेत 
गीतायाः "त्रह्मसूत्रपदेश्चेव- इत्यनेन अन्येषां केषांचित् ब्रहमप्रतिपादक- 
सू्राणां निर्देश इति केचित्कथयन्ति तन्न समीचीनं प्रतिभाति । तस्मिन् 
श्लोके हि निस्सन्वेषटं व्यासरववितसूत्राणामेवनिर्देशः । किमथं कथ्चिवू 
रचयिता स्वकीये अन्यस्मिन् मन्थे निजकृतिमपहाय अन्यतग्रन्थस्य 
उल्लेखं िदध्यात् ! अत एव पाश्चात्यो मनीषी मैक्समूलरमहोदयः 
अपि स्वकीये भारतीयेतिहासे 'एतदानुलोम्यमेवाभिव्यक्तवान् । कल्याण 
गीताविशेषाङ्केः कल्याणकल्पतरौः अपि च ॒ब्रह्मसूत्रपदेन बह्मसूत्राणा- 
मेव निर्देशः । गीतार्टस्ये तिलकस्यापि अयमेव अभिग्रायः। एतेन 

१, मेक्दमूकर ईण्डियन फिलासफीष्ि० भाण्प्रर ५ 
` द. तत्रव धप ११द् 4 

३. कर्याण गीता विशेषा भु० ७५० | 
४, कल्याणकल्पतरु गीता विशेषके न० ९ परभ ५० , 
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श्न्मसूत्रपदेन इह ब्रह्मसूत्राणां, व्यासप्रणेठत्वामिप्राये महाभारते अवश्यं 
तन्निमौदत्वं निर्दिश्येत, इत्युक्तम् अपास्तम् । स्वरचितप्रन्थे अन्यनि- 
मितम्रन्थसूत्राणां निदंशकल्पनाया व्यथकल्पनापत्तेः। उपस्थितं परि- 
त्यञ्य अनुपस्थितकल्पने मानाभाव।च्च तत्र निजनिर्मितसूत्राणां निर्देश 
स्यैव स्वीकारे सवसामंजस्यात् । ब्रह्मसूत्रे गीतायाः अनेकश्लोकशब्दा- 
बल्या यत्किञ्चित् परिवतंनेन उपलम्भात् तेषां गीतापरकालीनत्वम् 
इत्यपि न; गीतायाः स्वयं यत्र तत्र प्राचीनोपनिषदुवाक्यसम्बलितत्वादू 
वेदान्तसूत्राणाम् अपि केषां चिच्छब्दानामो पनिषदत्वात् । गीताब्रह्मसूत्रयोः 
भिरचयितु. एकत्वम् आकलयताम् उभयोः शाबभ्दिकसाम्यसमस्यासंदिग्षेः 
शशश्शङ्गायितत्वात् । 

पुराणेषु व्यासनिर्मितसूत्राणां न छुत्राप्युल्लेखः नापि च तस्मणयना- 
ध्यापनयोर्निदेशः* इत्यपि न समीचीनम् निम्नाङ्कितैः उद्धरणेः तन्तकं- 
स्यापि तुच्छीकृतत्वात्- 

(अ ) श्रीमद्धागवते- 
"जन्माद्यस्य यतोऽन्बयादितरतश्चा्ेष्वमिज्ञः स्वराट् अयमादिमः 

श्लोकः । अस्मिन् म्रन्थे भागवतधमंस्य प्रामुख्ये सत्यपि अस्य मंगला- 
चरणं “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मं इत्यादि 
श्ुतिश्रतिपादितन्रह्मणो ध्यानेन “जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मसूत्नीयद्धितीयः 
सूत्रप्रारग्धश्लोकेन छतं वतेते । “अन्वयात् इतरतः इत्यनेन दक्षतेनौ- 
शब्दम्" इत्यस्य संकेतः इति ऽएतच श्लोकटीकायां श्रीधरः । यद्यपि 
सर्वेषां पुराणानां व्यासकठृत्वं संदेहास्पदं तथापि वेदन्यासष्ृत्या भरीमदू- 
भागवतं प्रसिद्धयितुं प्रंथकारस्य ब्रह्मसूत्रीयप्रमुखसूत्रेण प्रारम्भ एतत्सृच- 
यति यद्रेदव्यासस्य ब्रह्मसूत्ररचयित्रा सह॒ घनिष्ठः सम्बन्धः प्राचीन- 
परम्परया स्वीक्रियते स्म । 

१. व्र° सृ वे० भा० अध्ययने पू १४-१५ 
२. ब्र° वे० मा० अर प° १४ 
३. क्रीमद्धागवते १।१।१ प्रस्यानत्रथ्यनन्तरं “पाखखमाधिमाषाः क्पेण 

मिद्धस्य श्रीमदभागवतस्य प्रमाण चतुष्टये इत्यं ̀  परिगणनमुपनभ्यते-- 
वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि ब्याससूत्राणि चैव हि। 
खमाधिभाषा व्याघस्य प्रमाणं त्चतु हयम् ॥ 

[त प ( शुदधादेतमातेष्डे प° ४९ ) 
४. ° स्० १।१।५ | ॥ 



३८ ब्हमसूजभमुख माभ्यपश्चकछमीक्षणम् 

( आ ) श्रीमद्धागवतप्रथमस्कन्धपव्नमाध्याये व्यासनारदसंबादः 
तत्र नारदो व्यासमभिषन्ते-“यत् सनातनं ब्रह्म तत् भवता जिज्चा- 

सितं तदधिगतं चेतिकथं त्वम् आत्मानम् अङृताथम् इव. शोचसि-- 
“जिज्ञासितमधीतं च यत्तवून्रह्म सनातनम्?, । 

अत्रत्यः "यत् सनातनं ब्रह्म तत् भवता जिज्ञासितम् एष साग 
निश्चयेन अथातो न्यजिन्चासा' एतत् सूत्रं तथा यत्सनातनं नद्य तदू 
बता अधिगतम् ( प्राप्तम् ) एष भागः नक्याधिगतेश्च मोक्ष एव फलमिति 
सवत्र वेदान्तेषु भ्रतिपादितत्वात्-^एतस्मान्न पुनराबतेन्ते? । 

“एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाबतं नाबतंन्ते । नावतेन्ते,ञ । 

न च पुनरावतेते न च प॒नरावतेतेः" | 
इत्याविश्चुतिसम्मतम् अनावृत्तिः शब्दात् अनादृत्तिः शब्दात्" इति 

सूत्नं सूचयन् आद्न्ताभ्याम् प्रत्याहाररूपेण संश्ठप्त्या सम्पूणं ब्रह्मसूत्रं 
सृष्वयति । इत्थं श्लोकस्य भावाथेः एतदमिन्यञ्जयति यदू मागवतस्य 
रचयिता एतत्स्वीकरोति यद् ब्रह्मजिज्ञासमानेन व्यासेन करचिद् दशेन- 
मन्थः बिगचितः। एतस्माश्च पूवस्मिन् श्लोके महाभारतस्य व्यासकठैत्व- 
मुकं बर्तते--छृतवान् भारतं यस्त्वं सवोथपरिज्ंहितम्* । 

एतेन महामारतन्रह्मसूत्रयोः एककठृत्वं स्पष्टतया प्रमाणीक्रियते, 
व्यासस्य ब्रह्मसूत्रकठेत्वं स्कन्दपुराणे अपि- 

'उत्सन्नान् भगवान् वेदान् उज्जहार हरिः स्वयम् । 
चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वमञ्जसा° ॥ . ` 

वायुपुराणे अपि- 
अस्मत्सम्मत एवार्था भवता सभ्प्रद्रितः । 
पुराणेष्विति्ासेषु सूत्रेष्वपि च नेकधा ॥ 
अक्षरं ब्रह्म परमं सवंकारणकारणप्८ | 

मत्स्यपुराणे अपि- 
अङ्गानि चतुरो वेदान् पुराणं न्यायविस्तरम् । 
मीमांसां घमंशास्ञं च परिगृह्य मया कृतम्+ ॥ 

१, भ्ीमङ्धागबते १।५।४ ३. भ्रदनो पनिषत् १।१० 

३. छ ° उ० ४।१५।६ ४, तत्रै ८।१५।१ 
५. ब्र° सू० ४।४।१द ९. भीषद्धागबतम् १।५।द 

७ माष्वमाष्ये स्कन्द्पुराणवयनम् ८. बायुपुराणे १०४।१०८ 
५. भत्ल्य प° अण ५२।६९ 
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देषीभागबते अपि च ब्रह्मयज्षनिरूपणे नारवनारायणसंवादे-- 
अथातो धमेजिन्लासा अथातो बरह्म * इत्यपिः इत्युपलभ्यते यस्य पर- 

4 नियतम् “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति ब्रह्मसूप्रीयमादिमं सूतं 
दिशति ¦ 

वेदान्तसून्राणां व्यासस्य कठेत्वे अन्या एषा आपत्तिः यत् पुराण- 
बणितपरम्परानुसारं याज्लवल्क्योः व्यासस्य प्रशिष्यः । क्रद्धेन च 
तदुुरुणा वेशम्पायनेन आक्षप्तः स तद्धीतयजूंषि सुक्तान्नवद् अवमत् ; 
तानि च अन्ये अन्तेवासिनः तित्तिरयो भूत्वा अग्रहदीषुः । सेव तेत्तिरीया, 
संहिता । याज्ञवल्क्येन च स्वतपःसन्तोषितात् सूयोत् पुनः स वेदः 
अधिगतः । स च श्ुक्लत्वात् ८ शुद्धत्वात् ) शक्लयजुरवेवनाम्ना भरसिद्धि 
प्राप्तः । बृहदार ण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितानां श्रुतीनां ब्रह्म- 
सूत्रेषु मीमांसा कृता वतंते ¦ प्रथमाभ्यायद्धितीयपादीयविंशे सूञ्ने “शारीर- 
श्चोभये भेदेनैन मधीयतेः इत्यत्र उभये इत्यनेन श्ुक्लयजुषां काण्व- 
माध्यन्दिनिशाखयोनिर्देशः । एतत्सबं बादरायणं याज्ञबल्कयात्परबर्तिनं 
सूचयति । तच्च तावतः प्राचीनस्य वेदन्यासस्य कृते सथा असम्भवि 
इति वेदव्यासाद् भिन्नः अवौचीनः ब्रह्मसूञ्रकती बादरायणः सिध्यति । 

इदानीं प्रस्तुता एषा पौराणिककथा सस्यतानिकषे निकषणीया- 
विष्णुपुराणे याज्ञबल्क्यपराशरयोनोमोल्लेखः । एतेन एतरस्पष्टं यदू 
व्यासप्रशिष्यौ, बेशम्यायनशिष्यौ पराशरया्ञब्रल्क्यौ व्यासपिठृपराशर- - 
योगियाज्ञवल्क्याभ्यां भिन्नौ अवोचीनो च, किंच, यजुर्वेदीय्युक्लकृष्ण- 
भागयोः संकलनपरिपाटीपय्यवेक्षणे आद्ये ( शयुक्ले ) केबलं क्रमबद्धा 
मंत्राः । शतपथन्राह्मणरूपे ब्राह्मणभागश्च परथकक्रतः । द्वितीये ( कृष्णे ) 
क्मंकांडीयांशः अपि सदैव संकलितः इतीयान् भेदः। श्युक्लयजुर्वदे 
न कश्चिद् अपि पवंभूतः अंशः बतंते यः कृष्णयजुर्वेदे नोपलभ्येतेति 
वान्तक्षानातिरिक्तं न किंचिन्नवीनं तेन सुयोद् उपलब्धम् । किंच, अधि- 
गतविशोत्पन्नज्ञानस्य आत्मगुणत्वेन द्रव्यूपनिगीणौन्नबद्मनस्य सबेथा 
असम्भवतया शुक्लकृष्णयोः शुक्लः अर्वाचीनतरः शुद्धतरश्चेत्ययमेष 
तथ्याथंः छ्युक्ल यज्जुषां क्रमवद्धतयेव अभिव्यज्यते । 

बस्तुतस्तु तित्तिरिनामकाचायप्रवतिंतशाखेव तैत्तिरीयशाखा उच्यते । 
तिन प्रोक्तम् इत्यधिजृत्य ^तित्तिरिबरतन्तुखण्डिकोखाख्छण* इत्यनेन 

१. द° भा० ११।९०।१० २. विण पुण्वु°्अण्श्मण्य 
३. ( अ° ४।३।१०१ ) ४. ( अ° ४।६।१०३ ) 
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तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते इति तेत्तिरीयाः इत्युक्त्वा भदट्रोजिदीक्षितेन 
अपि भयमेव भावो व्यक्तीकृत 

यद्यपि सिद्धान्तकौसुद्यां "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" इति सूत्र 
आल्लविनः, शाटयायनिनः इत्युदाहृत्य पुराणेति किम् याज्ञबल्क्यानि 
ब्राह्मणानि इति प्रत्युदाहृतभ् । इत्थं याज्ञवल्क्यो न पुराणो सुनिरित्या- 
-याति तथापि "याक्षबल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात्'" तद्विषयता 
चेति न इति पातञ्जलमहाभाष्योपन्यासात् याज्ञवल्क्यः पुराणो मुनिरिति 
सिध्यति अन्यथा ( तस्य अवौचीनत्वे ) पुराणपदेनेव तदुढठ्याघ्त्तिसिद्धे 
वार्विंकारम्भो ग्यथं एव स्यात् । 

किंच, अन्तयोम्यधिकरणीय-शारीरभ्योभये-इत्यादि सूत्रे उभये 
इत्यनेन काण्वमाध्यन्दिनियोरेव अहणमिति शांकरभाष्यादौी निर्देशे 
सत्यपि सूत्रे नामभ्राहम् उल्लेखाभावात् तेन मेदाभेदबादिनौ अपि 
अहीतुं शक्येते इति याज्ञवल्क्यश्चुतिभीमांसा एव निमूला । 

इत्थं च एषा पौराणिकी कथा कस्यापि तथ्यस्य पुष्टौ प्रमाणत्वेन 
न उपन्यसनीया । निश्वप्रचतया हि बहुतिथे काले गते शुक्लयजुर्बदा- 
जुयायिभिः स्वसंहिताप्रतिष्ठा-तिष्ठापयिषया एषा कथा कल्पिता । वेदिक 
साहित्ये च न ज्रु्नापि एषा उदलिख्यतेति व्यासो निशितसूपेण योगि- 
याक्षवल्क्यात् परकालीनः । शतपथन्राह्मणे स्थाने स्थाने तन्नामोल्लेखः | 
बरृहदारण्यकोपनिषदि अपि तद्धिचाराः महत्वपूणोः । केवलं भाषा 
भ्रामाण्यम् एव एतत्प्रमाणयितुं पयोप्तं यदुव्यासयाक्चवल्क्ययो; काले 
अनेकेषां बषोणां व्यवायः । शतपथत्राह्मणम् बेरिकम् । अस्याक्षरेषु 
स्वरांकनम् इत्येतत् प्राचीनम्न्थेष्वन्यतमम् , तत्र॒ च याज्ञवल्क्यस्य 
उल्लेखः तं ततः अपि प्राभ्ाविनं प्रमाणयति; महाभारतस्य च भाषा पूणे 
तया लौकिकी । सा च रामायणादपिपरवर्तिनी । बदिकसंहितासु ब्राह्मण- 
अन्थेषु च सञुल्लिखितानां बदिकाख्यानानामत्यन्त परवर्तिविकसितरूपं 
मष्ाभारते उपलभ्यते । महाभारतं च स्वपूषबतिंसमस्तषेदिकसादित्यस्य 
अस्तित्वं स्वीकरोति । अतः एतत्स्पष्ट यन्महाभारतस्य रच- 
यितु; स्थितिः शतपथत्राद्मणकालात् प्राक् न कथमपि सम्बोभवीति । 

वेदव्यासस्य वेदानां व्यसने पुराणानां कठेत्वे च केवलम् एताब- 
त्सत्यं प्रतिभाति यत्त प्राचीनकालात् शुरुपरम्परया वंशपरम्परया वा 
शाखाभेदेन मौखिकाध्ययनाध्यापनरूपेण समागतान् वेदमन्त्रान् ; प्रपाः 

१, ( अ० ४।३।१०५ ) 

व. वातिकम् ४।३।१०५ 
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श्राप्यमाणाः कथाश्च सुसंगत्या व्यासः समकल्ञयत्, कालान्तरे च एवं 
भूताः कथास्तत्र सम्बद्धा यासाम् अवलोकनेन न केबलं याञ्चवल्क्य 
एव अपि तु पराशरः अपि व्यासस्य प्रशिष्यतामापन्नो निश्चीयते, । 
पाश्चात्येन बेबरमदहोदयेन तु श्क्लकृष्णयजुषां विषये अन्यथापि विरोषः 
विचारः कृतः+ । शुक्लयजुर्वेदे भाष्यम् आरिष्छ॒ना महीषरेणापि अस्मिन् 
विषये लेखनी चालिता किन्तु तत्सबेमिह अप्रासंगिकत्वेन बिस्तरभिया 
च न प्रपच्यते । जिज्ञाुमिश्च तत्सवं ततः एष अवगमेलिमम्। 

एवं व्यासबादरायणयोरेकत्वे मतभेदे अपि तयोर्भिश्नत्वं भ्रमाणयितुं 
न किमपि द्रदीयो गमकम् । "यत्त॒ महाभारतीयादिपबेणि व्यासस्य 
देपायन-वेदव्यासनाम्नो व्यूत्पत्तिरुपलभ्यते" बादरायणस्य तु न इति 
बादरायणो न व्यासः । व्याकरणेनापि बाद्रायणशब्दस्य न निष्पत्तिः | 
नडादिगणे बद्रशब्दस्य पाठे सत्यपि तस्य पेदव्यासवंश्याभावात् (नडा- 
दिभ्यः फकः इति फक। तदसिद्धेः इति” तन्न समीचीनम् । वेद- 
व्यासस्य मूलतः न व्यासो नापि च द्वैपायनो नाम। स हि वेदान् 
व्यसति स्मेति कमंण्यणि वेदव्यासः । स एव च मीमो भीमसेनवत् 
नामैकदेरो नाममात्रस्य प्रहणे व्यासः । एवं द्रीपाददूरमवम् इति 
भ्वातुरथिके ( माबार्थके वा ) अणि द्वेषम्, तथामूतमयनं यस्येति 
देपायनः । इत्थं व्यासदेपायनशब्दयोः विशेषणमात्रत्ववत् बदरीषण्ड- 
मण्डितबदरिकाश्रमे तपञ्चरणात् बदराः सन्त्यस्मिन् देशो ( स्थाने ) 
इति चातुरर्थिक ( मवा्थके वा ) अणि तत्र तथाभूतं वा अयनं यस्येति 
विग्रहे निष्पन्नस्य बादरायणशब्दस्यापि विशोषणमात्रत्वम् । तदुक्तं 
्रीमद्धागवते- 

तस्मिन् स आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते । 

१. ( खत्यढेतु वियाखक्ारः ) भारतीय संस्कृति आर उदका इतिहा प 
८०८ द 

` २. वि० ० तु° रोज 

द. वेवर दिष्टी आफ शण्डियन लिटरेचर प° १०४-११६ 
४. भण भा० ६३।८६.८८ 

५. ( डा रामकृष्णः ) ब्र* सप९ बे० भा तु° अण प° १५.१६ 
६ अदुरभवन्च ( अ०,४।२।७० ) दअमयवा तत्र भवः ( अ० ४।३।६३ ) 

मूषातोडस्यत्यर्थके शपि तत्र जातः” (४।३।२५) इति सूत्रारम्भधामर््यात् 
; . . . इह खत्ताथें एष अण । 

७. १८३ तदस्सिन्नस्तीति देशे तम्नभ्नि । ( अ० ४।१।६५७.) 



४ गहासत्रप्रसुखमाष्यपच्चकषमीक्षणम् 

आसीनोऽप उपस्प्रश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्+ । 

एवमेव पराशरशब्दात् गगौदित्वात् अनन्तरापत्ये अपि गोत्रत्वा- 
रोषात् रामो जामदग्न्यवत् 'गगौदिभ्यो यब्य् इति यनि पराशरस्यापत्यं 
पाराशर्यः इत्यपि तस्य अन्यतमं विशेषणम् । प्राचीनातिप्राचीनपुराणेषु, 
व्यासबादरायणयोः एकत्वमनुपदयुपलमभ्यते । महाभारतश्रीमद्धागवतम्यां 
च इत्थं तयोरेकत्वम्- 

तत्रे विचित्रवीयेस्य छष्णदधेपायनः पुरा । 
त्रीनग्नीनिव कौरव्यान् जनयामास वीयवान्ः ॥ 
तेत्रेऽश्रजस्य बे श्रातुमोत्रोक्तो बादरायणः । 
धृतरा च पाण्डु च विदुरं चाप्यजीजनत् ॥ 
निर्गते नारदे तत्र मगवान् बादरायणः । 
1. तस्मिन् स आश्रमे व्यासः" ॥ | 

शुको व्यासपुत्र इत्यत्र न कस्यापि बेमत्यम् । तद्भिधायकौ च 
बेयासकि-बाद्रायणि शब्दौ श्रीमद्भागवते बहुत्र उपलभ्येते- | 

हरे गुणाक्छिप्रमति भगवान् बादरायणिः“ । 

एषं निशम्य भ्रगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिः स॒ भगवानथ 
विष्णुरातम्? । शांकरभाष्ये अपि- 

शकः किल वेयासकिमुसुष्षुरादित्यमंडलमभिप्रतस्थे पित्रा चालु- 
गस्याहूतो भो इति प्रतिद्युभ्रावः ¦ श्रीमद्धागबतस्य- 

य भ्रत्रजन्तमनुपेतमपेतछृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव | 
पुत्रेति ̀ ` ---अयम् श्लोकः पूर्वाक्तमाष्यस्य मूलम् प्रतिभाति । देबी- 

भागवते व्यासबाद्रायणयीरित्थमेकत्वम्- 
इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मगवान् बादरायणः । 

निजगाद ` ` `" ततः व्यास उवाच"इति सम्बन्धशब्दः । ब्रह्मसूत्रा- 
णाम् प्रत्येकाध्यायसमाप्तौ तत्पुष्पिकायाम् इति श्रीबेयासिक्यां* शारीर- 

१, श्रीमदूमा० १।७।३ तथा बादरायण पदेन बद्रिकात्रमवाघोकिः" ईति 
दत्नभभा प° ३५५५ २. मर भार आदिपवं १।९५ 

३. भ्रीमद्भा० ९।२२।९५ ४. तत्रैष १।७।१-२ 
५. तत्रव १।७।११ ९. तत्रैव १०।१।१४ 
७. अ° तू ४।१।१४ शान्भा० ८. देन भार १२।८।९-१० 
९. ब्र सू° शां० भा० भामतीरत्नप्रमादीका “केमराप्रे कम्बहे तथा. 

्र° सूर गीताप्रेख एवं ° सु भष्वमाष्यश्वमेतम् ( कण्ड्ला ) 
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कमीमांसायाम्” इत्यादिषाठः । तत्तदूभन्थरचयिदरूपेण स्वकीयं 
नाम भन्थस्थितिं यावत् चिरं स्थिरयितुं अन्थपुष्पिका मन्थकारैरेव 
लिख्यते । अतः आसां प्रामाणिकत्वं निस्सन्वेहम् । सत्यपि 
संवेहागप्रहे शंकरादपि पूवंमस्याः स्थितिः एतत्त सुचयत्येव यत् 
प्राचीनकालत एव ब्रह्मसूत्रर्वयिता व्यासः विद्द्धिरभिमतः आसीत् 
शंकरेण च ब्रह्मसूत्रीयान्तिमसूत्रोपक्रमणे स्वभाष्ये बादरायणस्य ब्रह्मसूत्र 
कलरवं प्रतिपादितमेवेति व्यास-बादरायणयोरेकलवं समायातम्। अत एव 
शंकरमतानुयायिभिवोचर्पत्यानन्दगियोदिभिश्चापि* तदेव स्वीकृतम् । 
रामाुजेन श्रीमष्यमंगलाचरणे तदूढ्याख्याठ्मिश्च श्रतप्रकाशिकादिटीका- 
स्वपि तथेव स्वाभिमतं भ्रदरशितम्। 

यत्त “भावं तु बादरायणोऽस्ति हि” तथा “स्मरन्ति? चः इति बह्म 
सूत्रयोः शांकर भाप्ये “उ्यासादयः, इति नामोल्लेखात् व्यासः स्शतिकारः 
तथा “अनावृत्तिः शब्दात्” इति सूत्रोपक्रमणे च (बादरायणः इति 
नामोल्लेखात् बादरायणः सूत्रकारः इति स्पष्टतया तयोभिन्नत्वं शंकरा- 
मिमतपर इति तन्न; पूर्वोक्तममाणेः व्यासबाद्रायणयोः पयौयत्वेन एकत्वे 
सिद्धे कुत्रचित् स्मृतिकारविशेषत्वेन व्यासस्य छत्रचिश्च सूत्रकार विशेषत्वेन 
बादरायणस्य नामोल्लेखे तदू भेदशंकोत्पत्तेः कमटीस्तन्यायितया यथा- 
कालं यथाकायं च शंकरः, त्रिपुरारि, विष्णुः, मधुहा; जगदम्बा, महिष- 
मर्दिनी इत्यादि्पियोयवद् व्यासबादरायणयोरपि पयोयत्वेन यथाकूतं तत्र 
तत्र भिन्ननामोल्लेखस्य साथक्यात् । 

दैपायन एवं बादरायण इत्यत्र कोषस्यापि प्रामाण्यप्- 
(माठरो, दैपायनः, पाराशयेः, कानीनो, बादरायणो, व्यासः* । 

॥ 4 > >, 4 

= का मि मकः पन, श क > 

१. (१) ब्रह्मपू्रकृते तस्मे वेदग्पाधाय धीमते ( भामती भं० ५ ) "तं जिह्ठाघु- 
मुपलममानो भगवान बादरायणः ( द० प्र १,१।१ ) 
(९) श्रीमदूभ्यास पयोनिधिः (न्या० निन मं० ५); शुतभ्रक्टाचिष्ा प° 
 ४५८-५९ 

(२) भगवान बादरायणः सूत्रितवान् थातो ब्रहमनिज्ञाघाः ( न्या 

नि प° इ) 
२. भ० स्० १।२।३द् ३. तत्रैव १।२।४७ 
४, तत्रैव ४।४।दद्/ ४. हेमचन्त्ः 



[ 4. अहासत्रपरमुकभाष्यवन्ं कवमीक्षणम् 

'बदरायणः सत्यवतीदुतः 9 सत्यरतः; पाराशरिः? 3 

९ >€ 4 

कृदणद्वेपायनः, सत्यभारतः, पाराशरिः२, सत्यरतः” 
एतेन व्यासबाद्रायणयोन्येक्तित्वविवादे पाशचात्येरुद्धावितानां पौरस्त्यै- 

रपि च के्चिदादतानां सर्वेषां तकोणां निमूलकत्वात् एतदाधारेण ब्रह्म 
सूत्रकत्तबीदरायणस्य आधुनिकत्वं स्वीढत्य ब्रह्मसूत्राणामवौचीनत्वम् 
अभ्युपगच्छन्तः परास्ताः। 

यत्त॒ किद् ब्रह्मसूतरेषु बौद्धादाघुनिकमतखण्डनोपलब्ध्या अयं ग्रन्थः 
गौतमबुदाविभोवानन्तरं नागाज्ञुन-दिङ्नागवसुबन्धुभ्रश्तिभ्यः अपि 
परकालीनेन केनचिद् व्यासेन ( व्यासनामधारिणा ) विदुषा विरचितः 
इति तन्न; गोतमबुद्धाविभवात् प्रागेव दाविंशतिसंख्याका बुद्धाः समभवन् 
गौतमस्तु त्रयो्रिंशोबुद्ध इति बौद्धजातकादिभ्न्थेषुपलभ्यते । कलेः आदी 
व्याससमकालिकः कडङ्कच्छन्दनामा कथचिदुबुद्धः आसीत् । ततः कनक- 
छनि: ततः कश्यपः ततश्च गौतमबुद्ध इत्ति लङ्कावतारश्धुत्र-महावस्तु- 
ललितविस्तरादौ प्रसिद्धम् । 

बोद्धजेनमतानां प्राचीनता पौराणिक-वेदिकमन्येभ्य अपि प्रमाणी- 
क्रियते । विष्णुपुराणे* -मायामोह-पराशरसंवादो लभ्यते । तत्र माया- 
मोः वेदान्तोक्तविन्ञानस्वरूपोपदेशेन जगतः आान्तिस्वरूपतां भ्रदशयन् 
(तद्यथा कमंवचितो लोकः क्षीयते इत्यादिना कमेनिन्वासूचकश्रुत्युपदेशेन 
कर्मपरान् सबोन् यागाद्ययुषठानात् निबतयामास इति ब्ह्यमागं परिभ्रष्टा- 
स्ते "बौद्धः इति नाम्ना भ्रसिद्धि गताः । 

किंच वेदान्तसारादिषु बहुषु प्राचीनावोचीनग्रन्थेषु बोद्धविनज्ञानवाद- 
शचल्यवादयोर्बी जभूतानि वेदान्ततात्पयपूबपश्चरूपाणि श्रसिवाक्यानि 
समुपलभ्यन्ते । तथाहि-बोद्धस्तु “अन्यः अन्तरात्मा विज्ञानमयः 
इत्यादिश्रतेः कन्तु रभावे करणस्य शक्त्यभावात् अं कत्त अहं भोक्ता 
इत्यनु भवाश्च बुद्धिरात्मा इति वदति । अपरो बौद्धः “असदेव इदमग्र 
आसीत् इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ सवोभावात् अहं सुप्त, सुषुप्रौ नाह- 
मासम्? इत्युत्थितस्य स्वभावपरामशविषयानुभवाच्च शूल्यम्? आतमा इति 

१. शब्द रत्नागज्ी २. त्रिकाण्डशेषः 

द्, लं° सू० ७०२ ४. विण पु ° इधर १८।१५-१८ 

४५. तै° उ० २।४।१ ६. कछ्° ० ६।२।१ ` 
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वदति । हत्थसुरूबचने्बौद्धादीनां वेदिकमतमूलकत्वं सिष्यति । उप- 
निषत्सु च तत्तन्मतेषु उपलभ्यमानेषु सवोस्तिबाद्बिज्ञानवाद्-्ून्यवादा- 
दयल्लेखः वस्तुतो भारतीयमतानुसारेणेति बीजरूपेण सर्वेषामेतेषां 
मतानां वैदिकमूलकत्वम् । ब्रह्मसत्रे हि अतिप्राचीनान् ऋषीन् अपहाय 
अबौचीनानां केषामपि सम्प्र दायप्रतिष्ठापकानां दाशंनिकसिद्धान्तस्थाप- 
कानाम् आचायौणां बा नामनिर्देशो नोपलभ्यते । तत्र निराकृतमपि 
सांख्यमतमतिप्राचीनमेव । तथेव खण्डिताः न्यायवैशेषिकसिद्धान्ता अपि 
न प्रचलितगौतमकणादप्रतिपादिताः । सवोस्तिवादविज्ञानवादद्युल्य- 

` वादानां समुपलभ्यमाने अपि ब्रह्मसूत्रे खण्डने तेषामत्यन्तावौचीनेतिहा- . 
द्मतविशेषे प्रमाणाभावः । 

वैभाषिकाणां सौत्रान्तिकानां च सवौस्तिवादसिद्धान्तो बीजरूपेण कथा- 
वल्थुप्रभृतिप्राचीनबौद्धपरन्थेषु उपलभ्यते । योगाचारसम्प्रदायस्य स्थाप- 
यितु: मेत्रेयनाथात् योगाचायौसंगादू अपि च प्राक् विज्ञानवादः अवि- 
द्यत । लंकाबतारप्रश्ृतिम्रन्थेषु स्पष्टतया स ॒बतंते एव । वालीसा्ित्ये 
अपि च स्पषटस्तन्न्दशः। माध्यभिकमते च नागाजनपरन्थेषु आर्यदेव- 
धमंत्रातप्रभ्त्यनेकाचायेग्रन्थेषु उपलभ्यमानः अपि श्ुन्यवादः न केबलं 
नागान दप्यवोक् अपि तु अश्चघोषम्न्येष्वपि अतिप्राचीनपालीमरन्येषु 
अपि प्राप्यते । भ्राचीनोपनिषदादिष्वपि सूमरूपेण एतेषां सर्बसिद्धा- 
न्तानां समुल्लेखः छतो बतंते । तथा हि- ` 

नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम्?' । 
“न मृत्युरासीदमृतं न तर्हिंतस्मादन्यन्न परः किंचनास एवं वेदे 

तथा- 
स पयेगात् शुक्रमकायमन्रणमस्नाधिरं शुद्धमपापविद्धम्? । 
ध्य एकः अबणेः,* “स एष नेति आत्मा“ 

"तद्ध एक आहुरसदेवेदमप्र' आसीत एकमेवाद्वितीयम् । तस्माद 
सतः सञ्जायत* । एवसुपनिषत्सु चोपलभ्यमाना धारणैव बौद्धानां 
शूल्यवादरूपेण जगभास्तित्ववादविचारधाररूपेण च॒ परिपूणंतया 
विकसिता । एतदतिरिच्य बौद्धानां “सवं दुःखम् दुःखम् तथा यत्सत् 
तत्सवं क्षणिकम्" एष सिद्धान्तः अपि- 

१. ऋऋ १०।१२९।१ २. तत्रैव १०।१२९।१ 
२. ६३० ढ० ८ . - ४. शवे० ४।१ 
४, ० ४।४।दद् ६* @छं° € ० ६।९।१ 



४६ हात त्रभमुखभाध्यप्कघमीश्षणम् 

“्लोभावा मत्येस्य यदन्तक एतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः | 

५अपि सबं जीवितमल्पमेव, अभिध्यायन् षणैरतिप्रमोदान् अतिदीर्चे 
जीषिते को रमेत+। . 

एतस्य अनुवादमात्रम् । 
बृहदारण्यकोपनिषदि- 
तते ह स्म पत्रेषणायां च वित्तेषणायां च लोकेषणायां च व्युत्थाय 

अथ भिक्षाचयेम। चरन्ति” । एतद्र दजिनयोर्भिश्षुत्वं लक्षयति । पेतरे- 
योपनिषद- 

इमनि पंचमहाभूतानि अण्डजानि च अश्वा गावः पुरुषाः यत्किचेदं 
प्राणिजंगमं च पतत्त्रि च यच्च स्थावरं स्व॑ तप्ज्ञानेत्र' प्रज्ञाने 
भरतिष्धितम्?। 

अत्र तत्वविज्ञानेन सह विज्ञानवादस्य मुख्यसिद्धान्तस्य स्पषटो- 
ल्लेखः । भ्रमण-प्रतिबुद्धेत्यादीनां केषांचित् बोद्धपारिभाषिकशब्दाना- 
मुल्लेखः शतपथत्राह्यणे तेत्तिरीयारण्यके अपि समुपलभ्यते" । किच्च, 
जह्मसूत्रेषूपलभ्यमानाः “इतरेतरभत्ययत्व-पूबनिरोधादिशब्दाः एव परः 
कालीन बँ द्धगरहीताः, बौद्धमतस्य प्राचीनत्वेन तच्छब्दा अपि काल. 
क्मानुसारेण पूर्त एष परम्परया प्रचलिताः स्युरिति बा इत्यपि कल्प- 
यितुं न अविचारसहम् । 

एतेन एतदवगम्यते यद् बोद्धसिद्धन्त मौलिकतत्वानि, नास्तित्वबाद्- 
सिद्धान्तः, आत्मतत्वास्बीकृतिः, नेराश्यपुणेविषयघुखजुगाप्सा, ज्ञानस्य 
चादशसिद्धान्तः कमणः महत्वं च एतत्सवेम् प्राचुर्येण उपनिषत्सु बतेते । 
तत्साहाय्येनैव बौद्धर्विभिज्नदशनानि स्थापितानि यानि ओौपनिषददशै- 
नेभ्यः प्रतीयमाननितान्तमिन्नतानि अपि समुपलभ्यमानौपनिषदपयोघ्त- 
ररणानीति बदधजैनयोः प्रागपि तन्मताङ्कुरस्थितेः प्रमाणिततवात् तन्मत 
खण्डनेन बुदधापेश्छया ब्रह्मसूत्राणामबोचीनसवं प्रतिपादयन्तः परास्ताः । 

बुदधात्पूबं ब्रह्मसक्नाणां स्थितिर्गीतया अपि प्रमाणीक्रियते । गीता 
हि महामारतीयभीष्मपवौशः इति न बुद्धस्य तन्मतस्य बा तत्र छत्रा 
"प्युल्लेखः। 

श्रह्मतूजरपदेश्चेव देतुमद्धिर्धिनिशिते ५ । 

१, ९८० १।१।२० २. = उ ४।४।९६ 
३. ० उ० ५।३ ४. वै° ० २।७ तथा शत° ब्रा १४।४।२।१७ 
५ शीता १३।४ | 



भवन अभ्यायः ४७ 

इत्यत्र गीताश्लोके ब्रह्मसूत्रस्य स्पष्टोल्लेखो" ब्रह्मसूत्राणां गीता- 
येश्छया पूर्ववर्तित्वं द्रढयति । सेक्समूलरमहयोदयः अपि ब्रह्मसूत्रं गीता- 
पेक्षया भपूेवर्ति स्वीकरोति । स एतदपि मनुते यद् ्रह्मसूत्रम्ः एतत् 
अस्य प्रन्थस्यः नाम अपि गीतोक्तशब्देनेष स्पष्टीक्रियते । *शंकरमति- 
रिच्य “रामानुजमध्वादिमिरपि भाष्यकारैः ब्रह्मसूत्नपदेन एतान्येव 
ज्यसूत्राणि स्वीकृतानि ' 

इत्थं गीतापिश्षया ब्रह्मसूत्राणां प्राचीनत्वे ब्रह्मसूत्रेषु च “स्मृतेश्च 
°स्मरन्ति च "योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते चैते" इत्यादिरीत्या 
गीताया निर्देशेन च तयोः पौबोपयेबिनिगमनाबिरदे एतत्समुचितं भरति- 
भति यद् वतं मानन्रहमसूत्ररचनायां गीतारचयितुर्योगः अवश्यमासीत् । 
एतच्च एतेन अपरथापि प्रमाणीक्रियते यदू गीतान्रह्मसूत्रयोरुभयोरपि 
भागवतसम्प्रदायस्य चतुज्यृदानां परित्यागेन सांख्यमतस्य खण्डनं कृतं 
वतेते । गीता च सांख्यसन्बन्धिनः सखष्टिनियमान् स्वीकरोति । यत्किचि- 
त्परिवतंनेन च प्रकृतिं परनह्मणः सहायिकामाकलयति । ब्रह्मसत्रेष्वपि च 
सूत्रकारः सांख्याभिमतद्वैतमतं खण्डितवान् › एतत्स्वीकन्ते चापि न 
व्यरौत्सीत् यत् प्रकृतिः परन्रह्माधीनेति । अत एव गीतारहस्ये, लोक- 
 मान्यतिलकः अपि गीतान्रह्मपत्रयोः कन्तुः एकत्वं सप्रमाणं विवेचितवान् । 

इत्थं स्पष्टमेतदू यत् बोद्धसिद्धान्तानायुल्लेलते सत्यपि ब्रह्मसूत्राणा- 
मवोचीनता कथमपि वक्तुं न शक्यते । नास्तिकसिद्धान्तह्पे एते 
सिद्धान्ताः पूषेकालत एव॒ बत॑न्ते स्म । ब्रह्मसूत्राणां रचनाकाल- 
विषये सर्वा्कृष्टम् अकाटथं च प्रमाणं 'पाराशयंशिलालिभ्यां भिष्षु- 

१. मधुसूदनेन ठु श्रह्मसूत्रपदेः" एतस्य ब्रह्मपूखकपदे पनिषद् वाक्यै रित्यर्थः 
कृतो गीतायाम् 

३. सिक धिस्टम्घ शराफ फिशाद्रफी प ११३ 

३. तनैव प° ११८ 
४. प्रो° कमरकरस्य एष विचारो यत् इह बहमतुत्रपदेन वितेवितकचत्रकषत्र्ञानां 

केषांचित् भराचोनतराणामन्येषा ब्रह्मसूत्राणां निर्देश इति शंकरतात्परयम् 
५. ब्रह्मसृत्रपदेशचेव, एवं बहुधागीतं चेत्र्ेत्रहयायात्म्यं भया घंडेपेग पुस्पष- 

मुच्यमानं "रण इत्यथः [ रामानुजगीता भाष्यम् ¶° ११८ ] 
६. न° सू° १।६।६ ७. तत्रैव २।३।४७ 
८. तत्रेव ४।९।९१. 
२ श्व्यम्---गीतारदस्यम् 9० १२६९.५३९ 



४८ ब्रह्मसूत्र प्रसुखमभाष्यपश्चशृधमीक्षणम् 

नटसूत्रयोः"* एतत्पाणिनीयसूत्रमस्ति । तत्र हि पाराशर्येण निर्मितानि 
सूत्राणि अधिगच्छताम् भिश्लूणां "पाराशरिणः' इति संज्ञा निर्दिष्टा । महा- 
भारतादौ च व्यासपितरमतिरिख्य अन्यस्य कस्यचित् तावत् प्राचोनस्य 

शार इति नाम न उपलभ्यते । पाराशयव्यासस्य च नाम तेत्तिरी- 
यारण्यकेः अपि समायातम् । अतः पाणिनीयसूत्र पाराशयंशब्देन नूनं 
व्यासस्येवनिर्दशो नान्यस्येति पराशरशब्दस्य गगोदित्वेन ययि यस्यः 
कस्यचिदपि पराशरगोत्रोत्पन्नस्य "पाराशयंः इति शब्देन बोधः कर्तु 
शक्यते इत्यविचारसहम्” पाराशयंयोः केवलं व्यासञ्युकदेवयोरेब ` सवे. 

लेखो पलबन्धिः । तत्र शुकदेवः परमहंस एषासीदिति तदनन्तरं तद्श- 
परम्पराया एव समाप्तिः । अतः नियतं ब्रह्मसूत्राणां रचना बुद्धात् प्राक 
कालिक़्ी भिश्ुसूत्रवेदान्तसूत्रयोरेकलत्वं च । । 

यद्यपि अस्यां परिस्थित्यामयं प्रश्नः प्रकृत्या समुदेति यत् ब्रह्मसूत्र 
णामेतावरभाचीनत्वे कथं तत्र “परकालिकदाशंनिकसिद्धान्तानां खण्डनम् 
किन्तु एतस्य इदमेबोत्तरं यत् सूत्रकारेण कस्यचिदपि सम्श्रदायप्रवतंकस्य 
नाम नोदल्िख्यत । ओपनिषदकालानन्तर प्रवृत्ते दाशनिककाले विभिन्ना 
आध्यास्मिकविचारधाराः प्राचलन् ता एव च कालान्तरे एकेकस्य 
निधितवसम्प्रदायस्य शूपमधारयन् । अतः बादरायणस्य तत्कालिष्छ- 
बिचारधाराणां स्वभ्रन्ये सन्निवेशः न कथमपि तदुम्रन्थस्य बौद्ध-सांख्या- 
दिमतपरकाक्िकत्वं प्रमाणयितुमलप् । 

अस्य प्रन्थस्य भिक्षसूत्ननामविषये अपरा एषा आपत्तिः यत् ब्रह्म- 
सूत्राणामेतन्नाम न छुत्रापि लस्यते नापि च तानि भिष्ुनियमतिघाय- 
कानि इति । छन्तु एषा आपत्तिः उक्तपाणिनिसूत्राथोपरिक्ञाननिबन्धना । 
यतो हि एतत्सूत्रन्याख्यया अवगम्यते यत् पाराशर्येण प्रोक्तानि सूत्राणि 
अधीयानाः पाराशरिणो भिक्षवः कथ्यन्ते ( पाराशर्यण प्रोक्तं सुत्रमधी- 
यने इति पाराशरिणो भिक्षवः ) तत्रमिश्ुसूत्रशब्देन मिष्वुत्वसम्पाद् कं 
सूत्रं भिष्ुसूत्रमित्यभिसंहितम् । नठसूत्रन्चाने नटत्वसम्पत्तिवदू ब्रह्मज्ञाने 
बरह्मरूपतबेन सवेश्षानात् कममंस्वनाद्रेण भिष्षुत्वसम्पत्तेः । यथाचोक्तं 
मनुना-“वेदान्तान् विधिवत् श्रत्वा सन्यसेदन्रुणो द्विजः, । 

मह्मसूत्नाणामद्यापि व्याससूत्रम् , बाद्रायणसूत्रभ् , वेदान्तदशेनम् 
इत्यादीनां विभिन्ननाम्नां सत्वात् , स्यादेतत्, तस्मिन् समये पतदेक 

१, ( अ ४।३।१० ) ९. तै* ्आा० १।९।१ 
द. ब्र° सू* वैर भाग्चुन्मर्चु० १७ 



प्र्मः अभ्वायः | । # ̀  

नाम प्रचलितं भवेत्। भिष्वशब्दोल्लेखस्तु श्रह्मप्रतिपादकं सृप्र ब्रह्मसूत्रम्? 
एवं व्यासनिमितं सूत्रं ध्याससूत्रम्ः इत्यादिनामवदू भिश्चुत्वसम्पाद्कं 

- सूत्र भिष्युसूत्रमित्यथथोतनाय एवेति तत्साथेक्यम् । अत एव मिष्षुसूत्र- 
भिति भरतीकम्ुपादाय तत्वबोधिन्यां* “चतुलेक्षणीरूपम्ः इति व्याखया- 
तम् । तत्र लच््यते धिचायेते सिद्धान्तबिशेषः अनया अस्यां वेति बिग्रहेण 
लक्षणीशब्दः “कृरणाधिकरणयोखः इति ल्युट्भ्रत्ययान्तः अध्याय- 
वाचकश्च । अत एव यथा पूवेमीमांसायाः कृते मीमांसापरिभाषादौ 
खलु महर्षिणा जैमिनिना दादशलक्षण्यां पूवेमीमांसायाम्?. “ˆ इत्थं 
दादशलक्षणीशब्दप्रयोगः तथेव उन्तरमीमां सायाः कृते चतुलक्षणीशब्द्- 
प्रयोगः। तत्र चतुलंक्षणीङरूपमिति शब्देन स्पष्टतया "सवं श्चेतद् ब्रह्म 
स अयमारमा चतुष्पात्, इति माण्डूक्योपनिषदि निर्दिष्टस्य स्थूल- 
सूदम-कारण-तुरीय -चतुर्भदात्मकस्य ब्रह्मणः पूवं समप्रपरन्थसारभूतया 
चतुःसूश्या, ततः प्रत्यध्यायं चतुर्भिः पादैः, ततश्चतुभिरेवाध्यायेः प्रति- 
पादकत्वात् ब्मसूत्राणामेव निदेशः । बआलमनोरमायामपि" चैतत्सूच्च- 
मादाय “भिक्षवः सन्यासिनः तदधिकारिकं सूतं भिष्षुसूत्रं व्यासप्रणीतं 
प्रसिद्धम् इत्युक्तम् । भामत्यामपि च शारीरकमीमांसायाः कृते "चतु- 

 लंक्षणी शारीरकमीमांसा, एष शब्दः प्रयुक्तः । इत्थं च अध्ययनाथ निमि 
तानां सूत्राणां भिष्षुनियमविधायकत्वं स्वत एवापास्तम् । 

पाणिनि हिं निधितह्पेण बुद्धास्राचीनः। तस्य समयः सप्तम- 
शताब्दी नवमशताब्दी ब। ईंशवीयपूे इति डा० बेल्वल्करः सी° बी° 
वैयश्च अष्टाध्यायीसूत्रभ्रमाणेः क्रमशो निधौरयतः* । स च वेदिकलोकिक- 
संस्छृतयोः सन्धिकालः । तस्मिन् समये बेदिककल्पसूत्राणां तथा गृह्य 
सूत्-भौतसू्र-छ्यल्वसूत्राणां च रचना परिपूणेतां गता आसीत् । तदनु- 
सारेणैव च अन्येषामपि सूत्रभन्थानां रचना क्रियमाणा भासीत् इति 
सम्पूर्णो पनिषदां मूलभूतसिद्धान्तान् संक्तेपेण एकत्र उपलब्धुं “यासेन 

„ कौ तण०्बो० निर्णयञ्ागदमरेख ए ९६४तथापा० मर भाग ४।३।११.० 
मीमां्षापरिभाषा प° १ . 
भां० उ० २ 

वा० भर चौखम्बप्रेख प° ७७९ | 
° शारीरकमीमांसामाभ्यम् ( खेमराज प्रे एर* ४२) 

एम्. बी. महदाशाब्दे शण्द्रोढकरान इ धिदान्तकोधयुदी १० २८ 
. ग्या एव इष्णदूवैपायनः ।. तस्थ भयो भगवता शंकरेण स्वयं याव 
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ब्रह्मसूत्राणि भरणीतानि । इत्येतेषां सूत्राणामपि निमणं प्रायः वेदिक- 
काले एव अमवत् । महाभारतस्यापि अयमेव रषनाकालः किन्तु वेदिक- 
सादित्यकालविभाजनस्य अद्याश्रधि समुचितनिणेयाभाषात् जह्सुत्रा- 
णामपि निश्वितरचनाकालोल्लेखः स्बेथा असम्भवः । तथापि पाणि 
नीयकालाधरेण ईशवीयपुषद्वादशशतान्दीतः दंशथीयपूबेनबमशतान्धा 
००4 कश्चिववश्यमेषां प्रणयनकालः असामंजस्योत्पादको न 
अतिभाति । 

दविकारमवस्थितिः ( ्र° सू० २।२।१२९ ) इत्यादि सूत्रे 'कण्ष्रापरयोः बन्धवो 
-कन्णदुवेपायनो बभूव" एवं स्वीहतः । 

भारतीयषरम्परा वु-- 

'अश्वस्यामा वक्तिग्यालो इमो विभीवनः। 
कृषः परशुरामश्च तेते विरजीविनः॥ 

` एवं व्यासं िरनीविष्वन्यतमं भनुते । 



हितीयः अष्यायः 

( बहिरंगपरिचयः ) 

| ्रह्मसूत्नाणां मूलरूपस्य परिचयस्तत्समीक्चणं च 

विगताध्याये भूमिकास्वरूपः समालोच्यविषयस्य सामान्यः परियः 
प्रदत्तः । श्दानीमिह विशेषेण तत्सम्बद्नक्षसन्राणां प्रत्यध्यायपादविषय- 
भिरलेषणादिकमुपन्यस्यते । .. 

सूत्रकारेण बादरायणेन अयं प्रन्थः चतुषु अध्यायेषु प्रत्यध्यायं चतुषु 
च पादेषु विभक्तः । तत्र सवेवेदान्तवाक्यानाम् एकमात्रत्रहमप्रतिपादने एष 
अन्वयात् प्रथमाध्यायस्य समन्वयाध्यायो नाम । शस्य प्रथमे पदे स्पष्ट- 
क्ञापकश्चुतिसमृहस्य हितीयस्मिश्च अस्पष्टब्रह्ममावात्मकश्रुतिसमृहस्य 
ठेतीयत्मिश्चतुरथे च संशयात्मकश्रतीनां समन्वयः कृतो बतेते । 

` द्वितीयरसमिश्चाध्याये सर्वे षिरोधाभासा निराकृता इति द्वितीयाध्यायस्य 
अबिरोधाध्यायो नाम । अस्य प्रथमे पदे स्वमतभ्रतिष्ठापनाथं स्थतितकौ- 
दिषिरोधानां परि्ारः । द्वितीयर्मिश्च विश्द्धमतेषु दोषारोपणपूवेकवेदान्त- 
मतभरतिष्ठापनम्। वृतीयस्मिश्च ब्रह्मणः आकाशादितत्वोत्पत्तिः। चतुर्थे च 
नि विरोधपरिदहारो धिदितः। फलतः अस्मिन् अध्याये 

शेनखण्डनपू्वकं युक्तिभमाणाभ्यां वेदान्तमतस्य अविरोधामिधानं 
घतते । 

ठृतीयस्मिश्च अध्याये परब्रह्मप्राप्तेः साघनमूताया ब्रह्मषिद्यायाः भन्या- 
न्योपासनानां च विषये निणेयः छतो वतते । भतः दृतीयाण्यायस्य 
साषनाध्यायो नाम । अत्र ब्रह्मजीवलक्षणनिददंशापूषेकं युक्तेबहिरंगसाधनानां , 
यल्लवानादीनाप् अन्तरंगसाधनानां शमदमनिदिभ्यासनादीनां च 
निरूपणं बतेते । 

चतुथोष्यायस्य च फलाध्यायो नाम । अत्र सगुणनिशंणविद्याफलानां 
साङ्गोपाङ्गषिवेष्वनपूबेकं ताभिः बिथ्ाभिः सह॒ साधकाधिकारावुरूपम् 
इपलप्स्यमानानां फलानां धिषये निणैयः छतो तंते । भत्रैव च जीवो- 

-सशुण-निगुणोपासनाफल्ञतारतम्यबि्ारः । सम्पूणे- 
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५ भोडरासंखयेु पादेषु संद्तेपेणेतत्सबं धिवेष्वनं षोडशसंप्रह नाम्ना 
प्रसिद्धम् 

पतेषा चतुणौमपि अध्यायानामे कैकस्य तत्तदध्यायस्य नामः 
संगत्यथ तु- | 

४ उपक्रमोपसंदारावभ्यासोऽपूवेताफलम् । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तातपयेनिणेये ॥ | 

इत्यत्र प्रतिपादितानां षण्णां हेतूनां मध्ये प्रधानत्वेन आदयस्येव 
उपक्रमोपसंहाररूपस्य आश्रयणं कतत योग्यम् अतः भआदिमस्य समन्व- 
याध्यायस्येत्थमध्यायसंगतिः-अस्य अध्यायस्य "समन्वयाध्यायः' इति 
नाम । तस्य च भादिमं सूत्रम् “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इति प्रथमत्वाद् 
अयमेव उपक्रमः । भस्य अध्यायस्य अन्तिमं सूत्रम् “एतेन सर्वे व्याख्याताः 
व्याख्याताः, अयमेव च उपसंहारः । प्रथमाध्यायस्यावशिष्टानि सूत्राणि 
एतत्सूत्द्वयान्तः पातीनीति तैः स्वैः एतत्सूत्रदयानुकूलार्थेभवितग्यम् । 
तत्र “अथातो ब्यजिक्षासाः इति सूत्रेण वेदान्तवाक्थानि अवलम्ब्य 
ब्रह्मधिचारो विधेयः इत्युक्त्वा परवर्तिसूत्रसमृहैः तमेव विचारं परिसमाप्य 
उपसंहाररूपेण "एतेन सर्वं व्याख्याताः व्याख्याताः, इत्युक्तम् । एतेषु सूत्रेषु 
संशयाद्यपनयनलूपमेव व्यारूयानम् । अतः अधिकारिणाम् ब्रह्मविषयक्छ- 
संशथादिनिरसनमेव अस्याध्यायस्य सर्वैः सूत्रैः छतम् । येषां. वाक्यानां 
बरह्मपरत्थं संदिष्टते तेषां ब्रह्मपरत्वस्थापनेनेष तत्संशयनिराश इत्येतादटश- 
संशयनिरासो ब्रह्मषिषयकवेदान्तवाक्यानां किंचिदनुगताथपरंदशेनपरः । 
एतदेव चावुगताथेप्रदशेनं समन्वयापरन मकम् इत्यीपनिषदवाकयानां 
( वेदान्तानाम् ) सम्यकतात्पयेवत्वेन ब्रह्मणि अन्वयात् ८ सम्बन्धात् ) 
शस्य अध्यायस्य समन्वय इति नाम चरितार्थम् । अयमेव च भथः न्रह्म- 
सूत्तप्रथमाध्यायीयाद्यन्तसूत्रदयेनोपलमभ्यते । तेन आद्यन्तधुत्रयोः खपक्रमो- 
पसंहाराख्यलिगेन आदिमाण्यायस्य समन्वयाध्यायो नाम संगच्छते । 

दितीयश्च अध्यायः सर्वेः भाष्यकारः अषिरोषाभ्यायनान्ना भाख्यातः । 
 प्रथमाभ्यायवदू इहापि उपक्रमोपसंह(राख्येन तात्पयेनिणोयकर्तिगेन भस्य 
अध्यायस्य संगतिः । तथाहि-दितीयाभ्यायस्य भादिमं सूत्र 'स्सृत्यनब- 
कारादोषप्रसंगात्-› इत्यादि । अन्तिमं च 'वेशेष्यात्त॒ तद्वादस्तद्वादः" 
७त्र प्रथमसूत्रेण भभिरोधप्रदशौनमेष उपक्रान्तं भवति तथेव चेतद्ध्यायस्य 
अन्तिमसूत्रेण स एव्र अधिरोधः पुनङपरिष्ठः, तत्र प्रथमे पादे समन्वयस्य 
सांश्यादिस्परतियुक्तिभिः विरोधपरिहारः, दहितीये पादे सांख्यागमानीं 
श्रान्तिमूलत्वम् अषिरोधाय कथितम् । ठतीये च प्रतिवेवान्तं खष्टिश्रतीना 



` द्विदीबः भभ्यायः - ` | ४३ 

जीवात्मश्रुतीनां च व्योमाविमिहाभूतानां जन्मलयक्रमादिकथनेन अविरोधः 
प्रतिपादितः। षतुर्थं च क्लिंगशरीरश्रतीनामधिरोधः। एषं स्थ्रतिन्याय- 
मतान्तरश्रतिभि. बेदान्ततात्पयैस्य ब्रह्मणि अबिरोधसाधनेन अस्य 
अध्यायस्य अबिरोषाध्यायनामसंगतिः | 

तृतीयाध्यायः सबं भौष्यकारेः साधनाध्यायनाम्ना निर्दिष्टः। स च 
कथं पूर्वोक्तोपक्रमोपसंहाराख्येन लिंगेन एतदन्तगताभ्याम् आध्यन्तधूत्राभ्यां 
याथाथ्यंमवबलम्बते इत्येतदिह विव्रेच्यम् । ठृततीयाध्यायस्य आषिमं सूत्रं 
(तदन्तरप्रतिपत्तौ रंदति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्"-- अन्तिम, 
(एवं मुक्तिफलानियमस्त दबस्थावधूृतेस्तदबस्थावध्रतेः इति । 

तत्र जीवो देहान्तरप्राप्तौ सूदमदेहेन सह गच्छति एतत् छान्दोग्यो- 
पनिषदि ( ५।१।१ ) इत्यतः ( ५।६।२ ) पयन्तं निरूपितं बतंते । भन्तिम- 
सूत्रेण च पतदुच्यते यत् मुक्किफलाय कश्चिदपि नियमो न वतंते--त्रह्म- 
ज्ञानोपलम्यमानमुक्किरूपं फलम् अस्मिन्नेष जन्मनि जन्मान्तरे घा 
अस्मिन्नेव लोके लोकान्तरे बा उपलभ्यते इत्येतत् न नियमः । यदा 
एव भस्य हृदयस्य कामनानां सबंथा अभावस्तदा एव तस्य साधकस्य 
अभृतत्वम् इतीहैव तस्य ब्रह्यावापिः तथाहि- 

यद्। सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्त्यांऽग्रुतो भवति अत्र ब्रह्म" समश्नुते ॥ 

इत्यादि वचनेः श्रुतौ युक्तस्य स्वहूपनिधितिरिति यः इमां स्थितिम् 
अस्मिन्नेव शरीरे प्राप्नोति स इहैव ब्रह्म अवाप्नोति यश्च तथा अवस्थां 
न प्राप्नोति स लोकान्तरे ब्रह्म अवाप्नोति । इत्थं च नूनमेब एतत्सूत्नद्रयेन 
भत्र साधनमेवालोच्यते एतत्स्पष्टतया न प्रतिभासते यतो हि प्रथमपत्रेण 
जीबत्मनः परलोकगमनबणेनेन अन्तिमसूत्रेण च सुकतिविषयकबर्णनेन 
भस्य अध्यायस्य फलाध्यायनामेव समुचितमासीत् किन्तु तन्न बिवार- 
सहम् यतो हि आरम्भसूत्रे परलोकगमनकथावतरणेन भोग्यभोगसाधनयो 
अंग्मीवनयोः अनित्यत्वे उक्ते तयोरनित्यत्वचिन्तनेन मनसि वैराग्ये 
संजाते नित्यन्रह्मन्ञानाबाधिभृत्तिः उपतिष्ठते । हत्थं च एतद् हयम् 
( जगत जीवनं च ) एव॒ पएतदूमन्थप्रतिपाद्यनद्य्चानसाषनाय इद् मुख्य- 
स्वेन परिगृह्यते । नित्यानित्यवस्तुधिवेकवेराग्याभ्यां विना कल्यापि ब्रह्म 

१, कठोपनिषत् २।३।१४ तवा णु> ड० ४।४।७ 



५४ ब्रहासूत्रप्रुखमाष्यपक्षकसमीक्षणम् 

ज्ञानाधिकारः न सम्भवतीति मानसिकमलापनोदाय एतयोः अतिशयेन 
उपयोगिता वतंते। शत्थं चेतत्सूत्रेण ब्रहमज्ञानसाधनमेवोपविष्टमिति 
निश्चीयते । एवमेवान्तिमसूत्रे अनियम इति शब्देन भुक्तफलस्य साषने- 
निरपेश्षत्वे उक्ते अभावबुद्धि प्रति प्रतियोगिन्ानस्य सम्रयोजनतया नियंम- 
शब्देन तद्वाच्यसाधनमेव तत्र लष्ितम् । हत्थश्नं उयक्रमोपसंहारस्थानी- 
यपूर्वोक्तदयस्याथौबलम्बनेन एतदध्यायस्य साधनाध्याय इति सयुचितं 
नाम प्रतीयते । 

चतुथौण्यायश्च फलाध्यायनाम्ना प्रसिद्धः । कियदेतस्यैतदभिधानं 
सञ्चूचितमिति जिन्षासायां पवदेव उपक्रमोपसंहाराख्यलिगमः।भ्रीयते 
तच््चेत्थम्--“आच्रत्तिरसदरदुपदेशात्ः एतत् अस्य अध्यायस्य आदिमं 
सूत्रम् ; प्राथम्यात् अस्येव उपक्रमत्वम् । “अनाचृत्तिः शब्दात्' एतच्चा- 
न्तिमं सूत्रम् । अन्तिमत्वात् अस्यैव उपसंहारत्वम् । यतो हि प्रथमसूत्रेण 
बरह्मज्ञानफललाभाय शभ्रवणादीनामसकृदावृत्तिः करणीया अन्तिमसत्रेण 
च संसारे ब्रह्मविदां पुनरा्ृत्तिने भवति एतननिर्दिशथते इत्थमेतत्सूत्र- 
दयार्थं समाह्वियमाणे साधनस्य फएलबणेनमेषाषगम्यते एतत्सवेभाष्यकार 
सम्मतम् । 

एवं च एतद्भ्यायान्त्मतसवैसूत्राणां फलपरत्वेनैव व्याख्याया 
समुचितत्वात् भ्रौतन्रह्मज्ञानफलवणेनाय विरचितस्य अस्य अध्यायस्य 
कलाष्यायनाम्नाप्रसिद्धियेथाथो । 

इतथं प्रथमाध्यायस्य समन्बयसंगतिः, दितीयस्य च अबिरोधसंगतिः) 
वृतीयस्य साधनसंगतिः, चतुथोभ्यायस्य च फलसंगतिरित्येतत् युक्ति 
सिद्धं सूत्राक्षरथेलथ्यं चेति सवेमनवद्य म् । 

एवं चतुर्भिरध्यायेः षोडशपादैश्च युक्तमेतद्धेवान्तवर्शनं बोडशकला- 
त्मकन्र्मस्वरूपम् । अतएष अस्मिन् षोडशपादाः, "पादोऽस्यधिन्ा- 
भूतानि त्रिपादस्यासतं दिवि इति शुत्था चतुभोगात्मकनक्षणः एकभागे 
च सृष्टिः भागत्रयं च शुद्धम् श््येतत्सिद्धान्तद्योतनाय पात्र चतुरध्यायाः। 
इरिदीक्षितेन ब्रहमुत्रशतिप्ारम्मे पतत्सवेभित्थं संकषिप्रम्- 

शासं जहमविचाराख्यमध्यायाश्च चतुधिधाः । 
समन्बयाविरोधौ ढौ साधनं च फलं तथा ॥ 
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प्रल्यध्यायं प्रतिपादं विषयपरि्यः तत्सप्रीक्षणं च 
प्रथमाध्यायस्व प्रथन पादः 

( १) अस्मिन् पादे शंकरमते स्पष्टतया ब्रह्मबोधकश्रतिवाक्यानां समः 
न्वयः । 

( २) रामाुजमते च अस्पष्टतरजीवादिलिंगकवाक्यमिष्वारः । 
( ३ ) निम्बाकमते च जिज्ञास्ये श्रीवायुदेवे श्तीनां समन्वयः । 
(४) ४५/ च नामात्मकानामन्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां बिष्णौ सम- 

न्वयः | 
( ५ ) बल्लभमते च शब्दसंदिग्धश्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वयः । 

सबिश्लेषण--प्रस्यबिकरणमाष्यपंयकघ्मक्षणम्- 
(१।१।१) भस्य सूरस्य “अथातः एतदंशेन जिज्ञाुशिष्यस्य योग्यता 

तथा "ज्रह्मजिज्ञासा एतदंशोन अस्य भंथस्य विषयः- ब्रह्मविद्या भवधायते | 
अस्य सूत्तस्य अथः शब्दस्य अथः रदामानुजनिम्बाकानुसारं कमे-तत्फल- 

ज्ञानानन्तरं ब्रह्मणो जिज्ञासा बत॑ते । तथा हि - 
( अ ) अत्रायमथशब्दः आनन्तयै भवति । अधीतसांगसशिरस्क- 

वेदस्याल्पास्थिरफलकेवलकमज्ञानतया संजातमोष्षाभिलाषस्यानन्तस्थिर- 
फलब्रह्मजिक्ञासा श्नन्तरभाविनी! । 

( भा ) अथाधीतषद्ंगवेदेन कमेफलक्षयक्षयत्विषयकषिवेक ` **“ 
तन्निश्चितकम्म- तस्रकार-तस्फलधिषयकव्यवसायजातनि्वदेनः" ` "इत्यादि । 
षडंगवेद्ाध्ययनं बिना ब्ह्यसूत्राभ्ययनस्य भधिकारो न भवति । यतो 
हि श्रुतिषाक्यानि लदयीकृत्य एव अस्य भ्रन्थस्य अधिकांशसू्राणां 
रचना संजातेत्ति तासां श्रुतीनां पठनं विना अयं म्रन्थः न बोधगम्यो 
भषितुं शक्नोति । स्थाने स्थने जेमिनिसूत्राणामपि निर्देशः इति तेषां 
तथ्यानां सम्यग् अवगत्यथं पूवं जेभिनिृतमीमां साध्ययनमप्यावश्यकम् । 
यतो हि सा धम॑मीमांसा इयं च ब्रह्ममीमांसा । याबत् वेषोक्तधमौ चर. 
णस्य तत्फलान्तवत्ताधिषयस्य च सम्यक्परिज्ानं न भवति त।वत् 
भअनादिकालाचरितकमेसंस्कारा न नश्यन्ति इति ब्रह्मजिश्षासायाः उदयः 
अपि न संजायते । भतः वेदाभ्ययनानन्तरं पै धमेभीमांचा भअष्येतभ्या बेन 
कमे तत्फलं च खभ्यगवगतं भवेत् । तदनन्तरं बिचारद्ारा तरफलस्य अन्त- 
बन्ताधिषये निशितं श्ानसुत्पथते । एषं कमेफलानित्थत्वस्य श्च।नोदये 
ति उत्पद्यते येन ्रछृत्या श्रुत्युक्तकमोतीतत्रह्मणो जिज्ञासा 
संजायते । 
नीषि मीश 

१. ब्र०्स्०१।१।१ भीभाष्यम् १०१. २. ब्ररषु० १।१।१ निस्वाकनाष्यम् एू* ७ 
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शक्रेणापि स्वभाष्ये (अथः शब्दस्य अनन्तरम्? 'अयमेवाथः कृतः । 
किन्तु तेनैतस्कथितं यत् वेदाध्ययनानन्तरं धमंजिज्ञासायाः अभावि शपि 
केषांचित् मनसि उपनिषत्पाठेनेव ब्रह्मजिज्ञासा उदेतुं शक्नोति । 
'धर्मजिन्नासाया ब्रह्मजिक्षासायाश्च न अङ्गाङ्गिभावः, ध्म-त्रह्मज्ञानयोः 
कथित् साध्यसाधकभावः अपि न वतेते। भतः धम॑श्ञानानन्तरं ब्रह्म 
जिक्लासा भवति सा बा कतेव्येत्यर्थो नोचितः अपि तु (१) नित्या 
नित्यवस्तुषिवेकः (२) पेहिकाधुष्मिकफलमोगविरागः ( ३) शमः- 
अहिरिन्द्रयसंयमः ( ४ ) दमः-अन्तरिन्द्रियनिमहः ( ४ ) तितिक्षाशीतो- 
दणक्षुत्तदित्याविदन्ढसदिष्णयुता ( ६ ) उपरतिः - बिषयानुभवेभ्यः इन्द्रिय 
विरतिः (७) समाधानम् - आत्मतव्वभ्यानम् (८ ) भद्धा-गुरुवेद- 
बाक्येषु आस्था ( ६ ) युयुष्चुत्वम्- मोक्ष प्रति प्रबलेच्छा चेतत्समस्तं 
यदा भधिकारिणि प्रतिष्ठितं सं जायते तदनन्तरमेव स ब्रह्मज्ञानस्य 
पात्रं भवति । अत एव शंकरमतेन अथ शब्दस्याथेः शांकरभाष्ये पएषं 
भ्रतिपादितो बवतंते--“नित्थानिव्यवस्तुषिवेकः, इदामुत्राथंफलभोगविरागः, 
शमदमाविसाधनसम्पत् , मुुष्चुत्वं च" “` "“" तस्माद्थशब्देन यथोक्त 
साधनसम्पत्यानन्तयमुपदिश्यते" हयादि। 

एवं पूरवक्तिः त्रिभिरप्याचार्येः “अथ शब्दस्य आनन्तर्थरूप एवाथः 
गृहीतः । तश्र शंश्रभते एतद्करभ्यभरित यदू वेदोपनिषतपाठानन्तरं यस्य. 
कस्यचिद् ददि ब्रह्मजिज्ञासा उत्पत्तु शक्नोति । पू्ेजन्मसंस्कारबलात् 
केषांचित् हृदये शेशबाबस्थायां वेदाथ्भ्ययनं बिनापि न्न्जिज्ञासा 
उत्पद्यमाना समुपलभ्यते । अतः बरह्मजिन्ञासाविषये कमणः कमंक्ानस्य 
च नितरां सम्बन्धाभावः स्वीकन्तु न शक्यते । ब्रह्मवशेनसम्बन्धे नूनं 
मणः साधनात् फलजनकता न बतंते किन्तु ब्रहमजिज्ञासोत्पादने कमेणः 
कमेफलविज्ञानस्य च सुतराम् उपयोगिता अस्त्येव । बह्मजिज्ञासोत्पा- 
दनमेष च कमौनुष्ठानस्य श्रेष्ठं फलम् । श्त्या अप्येतद्नुमोदितम्- 

'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
सपसाः२.- । किंच, यस्य हृद्ये नित्यानित्यविवेकोत्पत्तिः संजाता तेना- 
शिकश्पेण ब्र्मतच्त्वमुपलब्धमेव । यतो हि "आत्मा एष नित्यः समस्तं 
व जगदनित्यम्” एतययेन विज्ञातं सख एवनित्यानित्यधिवेकी । यश्च एवं- 
भूतेन नित्यानित्यषिवेकेन सम्पन्नः नित्ये आमनि वचित्तसमाधान- 
हपसाधनविशिष्टश्च तस्य हृदये तदतिरिक्तायाः कस्याश्चिदपि जिज्ञासायाः 
उत्पत्तिः सर्वथा असम्भवा । यदा हि स आत्मेव एकमात्र नित्यं 

१, ब्र०्सू० १।१.१ शाग्भाग्पुर् ७५ द" घ्ु० चण ४।४।४ 
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अस्तु इति परिक्ातवान् , तथाभूतात्मसाकषात्काराथं समाधानक्ूपेण 
साधनेन सम्पन्नश्च अभूत् तदा तव्रिक्तः कथिदन्यो जिज्ञासाविषय 
एव न अवशिनष्टि अतः आरभानात्मबिपेकशमद मादिसाधनसम्पत्यनन्तरं 
जह्मजञिन्ञासा जायते एवं सूत्रार्थः न संगच्छते । एतदतिरिच्य, बौधा- 
यनसुनिषता ब्रह्मसूत्रबृत्तिः शंकरात्प्राचीना* अतः आचायेपरम्परया 
यादृशी ब्रह्मसूत्रव्याख्यां प्रचलिता आसीत् तवजुसारमेवेयं शृत्तिरपि 
क्लिखिता स्यात् इति तवनुकूलमेव सूत्राणां न्याख्या अधिकं संगता 
प्रतिभाति । | [िः 

वह्ञभाचार्येण (अथ योगानुशासनम्” इतिवत् अथशब्दस्य आरम्भ. 
 आचकरवं स्वीकृत्य एतत्दर्शितं यदू अन्याचार्योक्तसाधनसामभरीं 
षिनापि ब्रह्मजिज्ञासा सम्भवति किन्तुशंकरेण अथशब्दस्य अरम्भ- 
बाचकत्वे “नाधिकाराथेः,> इत्युक्त्वा विरोधः प्रदर्शितः । शंकरस्य 
एतत्तात्पयं यत् “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र जिज्ञासा शब्दस्य अरथः 
यदि ज्ञानस्य इच्छा इति मन्येत तदा अथ शब्दस्य आरम्मवाचकत्वे 
जद्यज्ञानस्य इच्छा प्रारभ्यते इति सूत्राथेः सम्पद्येत स च असंगतः | 
इच्छा हि न प्रारभ्यते प्रत्युत इच्छया विचारः क्रियते । यदि च इत्थं 
स्वीक्रियेत यत् जिज्ञासा शब्दः लक्षणया विचाराथंकः तदा कतभ्यपद्ा- 
ध्याहारस्य आवश्यकता समुत्पद्यते-अन्यथा तदभावे अर्थसिद्धिने 
स्यात् । छते चाध्या्ारे (ब्रह्मविचारः कतेग्यः! इति सूत्रार्थो भवेत् । 
अस्य च अयमथः यत् ब्रह्मविचारस्य प्रारम्भः कतव्य इति । पं 
कर्तंव्यपदेनैव अथशब्दाथीनुगतौ अथशब्दो व्यथः स्यात् । अतः 
अथशब्दस्य आनन्तयेरूप एवाथः सञ्चितः | 

मध्वाचर्येण तु अथशब्दो मंगलाथः अधिकारानन्तयोर्थश्चः* इत्युक्त्वा 
अथशब्दस्य विभिन्नाथोनामेव निर्देशः छतः न तु पूर्वोक्तसूत्रे कस्यचिदपि 
विशेषार्थस्य योतकता प्रकटिता । भाम् , तत्रत्यया गाशडोक्त्या अथातः 
शब्दयोः वीयोतिशयाधायकत्वेन सूत्राणां तत्पूवेकोच्चारणपरम्परा अवश्यं 
अदशिता । 

कमणां कर्मफलानां च सीमितसवादू भनिस्यत्या्च न्रहयक्ञानेनेव 

१, भगवदूबोकायनहृतं विहतां ब्रहमदूत्रदृतति पूर्जाचार्वाः संविद" 
( शरी माष्यम् इ* १) 

१, पाण्योण०् सु° प° १ ३. अण तू० १।१।१ शाग्माण्ष्रथष् रद् 

४ अण्सु १।१।१ मन्भाण्षष्य् 
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नित्यानन्दध्रा्तिः सम्भवतीति ब्रह्मजिक्षासाया आवश्यकता एष "अतः? 
शब्दस्य अथः । अत्र च पंचानामप्याचायोणाम् ठेकमत्यम् । 

( १।६।२ ) शस्य सूत्रस्य विषये पंचानामप्याचायोणाम् इत्थम् 
एेकमत्यं यत् इह॒ अनन्ताङ्गविशिष्टस्य, अनन्तनामरूपप्रकाशितस्य; 
अचिन्त्यवेैचिश्यस्य, विश्वस्य खष्टिस्थितिभ्रलयकटेणश्च जिज्ञास्यन्रह्यण 
तथाभूतं लक्षणं प्रतिपादितं बतेते । 

बह्नभाचायण तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति स्वरूपलक्षणाकथने 
कायेलक्षणस्य वक्तुमशक्यत्वात्, ब्रह्मणः जगत्कठैत्वस्य सर्बसम्मत 
त्वाभावेन बिबादाभ्यस्सितत्वाच्च (अथवा किमनया कसषटथा (जन्म 
आद्यस्य आकाशस्य यतः इति "तस्माद्रा एतस्माद आत्मनः शकाश 
सम्भूत . इत्येव बि चायते" इत्यर्थे स्वारस्यं प्रदर्शितम् । 

( १५१३ ) सर्वेषां भाष्यकाराणां मतेन अस्य सूत्रस्य भयमथेः यत् 
उपयुक्तलक्षणसम्पन्नस्य ब्रह्मणः सम्बन्धे तस्य जगत्कारणत्वे च शास्लमेव 
एकमात्र प्रमाणम् । शंकरेण तत्पुरुषबहुब्रीहिभ्यमितत्सूत्रभिस्थं द्विधा 
व्याख्यातम् (१) ( महतः शास्रस्य योनिः कारणम् , (२) नह्मणः यथा- 
वरस्वरूपाधिगमे शाखं योनिः कारणं प्रमाणम् यस्य ( शाल्रदेव प्रमाणात् 
जगतो जन्मादि कारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः) किन्तु अत्र 
बहुव्रीहिरेव समुचितः । तत्पुरुषस्वीकारे तु एतत्सूत्रमपि (जन्माद्यस्य 
यतः इत्यनेनेव गताथ भवेत् । बह्नभमते द्वितीयं हृतीयं चोभयमेक- 
मेव सूत्रम् । 

( १९४ ) समस्तश्रतिवाक्यानां भरतिपाद्यो बिषयः न्रह्य पएव। 
एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि समस्तश्रतीनां समन्बयः इत्युक्तलक्षणसम्पन्नं ब्रह्म 
एष एकमात्रशाल्लभमाणगम्यम् ; 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, इति 
श्रतिरपि एतदेव प्रतिपाद यति | 

वज्ञभाचायण अस्य सत्तस्य अयमथः छतो यत् तत् ब्रह्म एव जगतः 
समवायिकारणम् । यतो हिं तत् अस्ति-भाति.प्रियस्येण सत्-चित्- 
आनन्दरूपेण च सवत्र व्याप्तं वतंते-- 

तदब्रहमेव समवाथिकारणथ् । छतः ! समन्वयात्, सम्यग नुत्त 
त्वत् । अस्तिभातिगप्रियत्वेन सच््चिवानन्दरूपेणान्वयात् । नामङूपयोः ` 
कायरूपत्वात्र। 

१, ब्र°् ० १।१।९ अणुन भाण पू १२८ कन्कतता०) 

द, कट उ० १।द् ३. अण्भाण् कौन सं ध्रु* &र ,. 

"णिग [णि 
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किन्तु अयमथः समीचीनो न प्रतीयते थतो हि एतस्मात् पूरेस्मिन् 
सूत्रे बरह्मणः शास्योनित्ं निर्दिष्टं षरतंते भभ्रिमेषु च सूत्रेषु शाखस्य ब्रह्मणि 
समन्धयः प्रदशितः। अतः तच्छब्दस्य "तत् समवायिकारणं ब्रह्म" अयम् 
अथः असंगतः | 

( १।१।४-११ ) एषु सूत्रेषु एतदु विवेचितं षतंते यत् सांख्याभिमतः 
जडश्रधानं जगतः कारणं न भवितु शक्नोति । यतो हि श्तिषु तथान 
प्रतिपादितं बतंते । किष; ईक्षणम् इच्छाकरणं वा चेतनरुणः। पएतदू- 
गुणषिशिष्टमेव च जगतः कारणयुक्तम् । शंकर-रामालुज-निम्बाकोनु- 
सारेण च एतेषां सू्राणामयमेव सारांशः। यतो हि त्रिभिरपि - "सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्, (तदैक्षत बहू स्यां प्रजायेय,;" तथा, स रेश्चव 
लोकान्नु सजे, आसां श्रुतीनां निदेशः कृतः, तथापि च एतव्बश्यमे 
वावधारणीयं वतेते यत् तेः सर्वः स्वस्वसम्प्रदायानुसारमेव निजसिद्धान्त- 
दष्ट था सूत्राणि व्याख्यातानि । उदाहरणाथेम् एतदधिकरणान्ते “श्रुत- 
त्वाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे रामायुजेन प्रतिपादितम--'अत एव निर्विशेष 
चिन्मात्रत्रह्मवादः अपि सूत्रकारेण आभिः श्रतिभिः निरस्तो वेदितव्यः! 
पारमार्थिंकयुख्येक्षणादिगुणयोगि जिज्ञास्यं ब्रह्मेति स्थापनात्, निर्विशेष 
वादे हि साक्चित्रमप्यपारमाथिकम् । वेदान्तवेद्यं ब्रह्मजिन्लास्यतया 
भरतिश्ञातम्। तच्च चेतनमिति दक्षतेनीशब्वभित्यादिभिः सूत्रैः प्रति. 
पाद्यते । चेतनत्वं नाम चैतन्यरुणयोगः। भतः दक्षणगुणषिरष्िणः 
भ्रधानतुल्यत्वमेव”? । 

मध्वाचार्येण अपि अस्य अधिकरणस्य ( एषां सूत्राणाम् ) प्रायः 
भयमेवाथंः कृतः यत् अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्; “यद्वाचानभ्युदितं 
येन वागभ्युद्यते" इत्यादिषु श्रतिषु यदू ब्रह्मणः अदृश्यत्वादिकं प्रतिपादितं 
तस्यायमेवाभिप्रायः यत् तत् ब्रह्म अप्रसिद्धत्वात् “दद् तत" एवं न 
धाच्यम् नापि च ज्ञेयम् । यथा चोक्तं गारुडे-- 

न तदीहगिति ज्ञेयं न वाच्यं न च तक्यते | 
पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति मेरो हूपं बिपञ्चितः ॥ 
अप्रसिद्धेरवाच्यं तदू बाश्यं सवौगमोक्तितः । 
अतक्योतक्येमन्ञेयं शेयमेषपरं स्मृवम्" ॥ 

१, छार ० ६।२।१-३ १. ए* ० १।१।१ 

३, ° पु० १।१।११ न्नीमाष्यप् प° १९४ 

४. बण घु० १।१।५ मर्भाच् षष 
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वक्ञभावायः, धपि प्रायः पतनत्तुल्याथे एव । तस्यैतत्कथनं यत् ब्रह्म 
ख्यबहारातीतम् इति बक्तुं न शक्यते-श्रह्मणो न यबहारातीतत्वम्", 
यतो हि श्रुतिः प्रतिपादयति, "तदैक्षत बहु स्थाम् प्रजायेय । एतस्य 
तात्पयैमेबेतद् यत् तत् आत्मानं व्यवहार्यम् अकरोत् । | 

एतावत्पयैन्तं सामान्यरूपेण एतन्निषूपितं यद् वेदान्तशास्लस्य 
जिज्ञास्यं चेतनं ब्रह्म एव अस्य जगतः दष्टि-स्थिति-लयकारणम् । 
जीवानां तद्धिष्ठाठ, तस्य च न अन्यत् किमपि उर्पादकम् नापि च 
किमपि तस्य भधिष्ठाव । निम्नाङ्कितश्चुतिः इममेव सवक्ञमीश्वरं निर्दिशति- 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिडजनिता न चाधिपः । 
(तस्मात् सव्॑ं ब्रह्म जगतः कारणं न चाचेतनं प्रधानमन्यदेति सिद्धम्" । 

( १।१।१२-१६ ) “जन्भाथस्य यतः इति सूत्रमारभ्य श्रतत्वाच्चः 
इति सूत्रं याबत् वेदान्तशाखप्रतिपाद्य-सर्वन्नसबेशक्तिमदु बरह्मणो जगतः 
सष्टि-स्थिति-लयदेतुत्वं प्रदश्यं भतः परं अन्थारम्भस्य किञुदुदेश्यम् 
इति शंकायां शंकरस्य एतन्मतं यदू वेदान्तवाक्येषु सगुणनिगुणबोधक- 
वाक्यानि बहूनि सन्ति । तेषु कस्य वाक्यस्य सगुणोपासनधिधानदारा 
निगणे समन्वयः कस्य च गुणविवक्षां विनैव साक्षाद् ब्रह्मणि समन्वयः । 
एवं सगुणनिशुणोभयत्रह्मभरतिपाद्कवाक्यानाम् अथं संक्तेपेण - बोधयन् 
पतस्य भधिकेरणस्यारम्भः” । | 

बहक्मेन अस्य अधिकरणस्य अष्टसूत्तात्मकत्वे अयं हेतुः उक्तः यत् 
(सडिन्द्रियस्वरूपानन्दमेदेनानन्दस्य अष्टबिधत्वात् भ्अष्ट सूत्राणिः । 
रामानुजेन "च॒ एतव्धिकरणीयानि इमानि सूत्राणि पूवोधिकरणतः 
सम्बद्ानि* । 

शंकरः इदम् अधिकरणम् उपक्रममाणः इत्थं संशयञचुरपादितबान्- 
यत् तैत्तिरीयोपनिषदि अन्नमयम्, प्राणमयम् , मनोमयम्, विज्ञानमयं 

१, ब्रन सू° १।१।८ अण भा० पू १४४ 
२, छा० उ० ६९।१।३ ३. श्वे ° उ ० ६।९ 
४६. ब्र° सू० १।१।११ शाण मा० प° ३९९ 

५, एवमेकमपि ब्रह्म अपेक्षितोपागिखम्बन्धं निरस्तोपाधिषम्बन्धं चोपास्य 

त्न ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यते इति प्रदशंयितुं परो प्रन्य भारम्यते 
ब्र० सु° १।१।११ शा० भार प° ३७८ 

द. ° भार प° १६४ ७. भरीभा० ९० १द५ 
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वाुक्रम्य 'तस्माढम एतस्मादू विज्ञानमयत अन्योऽन्तर भात्भा आनन्द्- 
मयः" अत्र धानन्दमयशब्देन किम् 'सत्यं श्ञानमनन्तं, ह्म" एतच्. 

श्रतिप्रतिपादितं प्रकृतम् आनन्दमयं ब्रह्म विवक्षितम् भथवा भन्नमयादि- 
बत् ब्रह्मणः शथोन्तरम् अमुख्यः संसारी जीबो षिबक्ितः ? इह सर्वेषां 
भाष्यकाराणामेकमत्येन एतत्कथनं यदू अत्र॒ आनन्दमयशब्देन ब्रह्मण 
एव निर्दशो न जीवस्य । तथाहि शंश्राचाय॑ः- 

(पर एव आत्मा भानन्दमयो भवितुमहंति । कतः ९ अभ्यासात्? 
परस्मिन्नेव हि आत्मनि आनन्दशब्दो बहुकृत्वः अभ्यस्यते । आनन्दमयं 
स्तुत्य “रसो वैः सः, इति तस्येव रसत्वमुक्त्वा उच्यते-“रसं श्चेषायं 
लब्ध्वा आनन्दी मवति इति । को षा ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेषं 
भाकाश॒भानन्वो न स्यात् । एष शेव भआनन्दयतिः । श्रत्यन्तरे च 
“विज्ञानमानन्दं "ह्मः इति ब्रह्मण्येव आनन्दशब्दो दष्टः । पएवमानन्व्- 
शब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासात् ( दशेनात् ) आनन्दमय आत्मा 
ह्येति गम्यतेः^ । 

एवं रामानुजः--अनन्दमयः परमात्मा । कुतः १ अभ्यासात्" सषा 
भानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यारभ्य "यतो वाचो निवतन्ते, इत्येवमन्तेन 

` बाक्येन शतशुणितोत्तरक्रमेण निरतिशयदवशाशिरस्कः अभ्यस्यमानः 
भानन्द्ः अनन्तदुःखमिश्रपरिमितसुखलवभागिनि जीवात्मनि असम्भवन् 
निखिलदेयप्रत्यनीकं कल्याणैकतानं सकलेतरविलक्षणं परमात्मानमेव 
स्वाश्रयमावेदयति? । 

तथैव च निम्बादःआनन्दमयः परमात्मैव न तु जीवः। कतः ? 
परमास्मविषयकानन्वपदाभ्यासात् । 
 मभ्वाच्यं--आनन्दमयो ब््मादिप्रकृतिर्विष्णुबो (तदेव ब्रह्म परमं 

कवीनाम् एवमेव ब्रह्म इत्याचक्षते- 
ब्रह्मशाब्दः परे बिष्णौ नान्यत्र कचिदिष्यते | 
असम्पणौः परे यस्मात् उपचारेण वा भवेत् ॥ 

१, तै° ठ० ९।५ २. तत्रे २।१ 
द. तै° उ० २।७ ठ. घु° ३।९।१८ 

४, अ० सू° १।१।१९२ शांग्भा० प° २८१ 

६. अ० सु० १।१।१२ भीन्भा° ए० १९३७ 

७. ब्र तु° १।१।१३ नि०भा० प० १०९ 
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ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धयते । ` 
वासुदेवात्मकं ब्रह्म मूलमन्त्रेण बा यतिः।। 

इत्यादिषु तस्मिन्नेव प्रसिद्धनह्यशब्दाभ्यासात्, । | 

तथा च बल्लमः- आनन्दमयः परभात्मा । नान्नमयादिवत् पदाथो- 
न्तरम् “" ` "तस्मादानन्दमयं जष्नेवः | 

यद्यपि शंकरेण एतस्य अधिकरणस्य अन्ते “यथप्यन्नमयादिभ्य इव 
आनन्दमयादन्यः अन्तर आत्मेति न श्रयते तथापि नानन्व्- 
मयस्य ब्रह्मत्वम् । यत आनन्दमयं श्रष्ठःय श्रयते- तस्य प्रियमेवशिरः, 
मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पष्ुः, अनन्द भात्मा ब्रह्म पुच्छं 

अतिष्ठा", इत्यादिना तत्र॒ यदू ब्रह्म मंत्रवणे श्रकृतम् सत्यं ज्ञानमनन्तं 
रह्म इति तदिह शन्नद्य पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि निदिश्य एष स्वकोयः घिद्धान्तः 
स्थापितः यत् आआनन्दमयशब्डो न निर्वितोषग्रह्मकोककः वितु सविोषब्रह्मवोधकः । 

निर्विशेषं हि रह्म न आनन्दमयम् भपि तु भानन्दस्वक्पम् तस्येव 
भ्रतिषु अभ्यासः^ । किंच (न्रह्म पुच्छं प्रति्ठा' एतदुक्त्वा तदग्रे (तदप्येष 
श्लोको भवति असन्नेव स भवति, असदूब्रहमेति वेद चेत् , अस्ति 
अष्चेति चेषटेद्ः सन्तमेनं ततो बिदुः° इति । अस्मिश्च श्लोके अननुकृष्य 

१. व्र० स्० १।१।१९ मन्भाग् पुर ११ 
द. ब्ण्सू° १।१।१२ दअन् भार ° १६६६८ ५ 

द. अर° सू० १।१।१९ शां० भा० प° ९९९ ४. तै० उ° २।५ 
५. नचनन्दमयस्यस्याधषः श्रयते, प्रातिपदिकाथमात्रमेव हि वत्र अभ्य 

स्यते, रथ्ोवं घः रसं होवायं रड्भ्वा आनन्दी भवति को धेवान्यात् 
क! प्राण्यात् यदेष काश आानन्शे न स्यात् , एष शेवानन्दयति, 
वैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान , श्नन्डो 
ब्रहेति भ्यजनानात् यदि बानन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयस्वं नि्धितं भवेत् 

तत उत्तरेष्वानन्द्मात्रप्रयोगेषु अध्यानन्दमयार्याचः कङ्प्यते, नत्वा- 

नन्दमयस्य ब्रह्मत्वमहिति, तस्मात् भुर्वन्तरे बिह्लानमानन्दं अह्म ( घ° 
३।९।१८ ) हइत्यानग्द प्रातिपदिषस्य अक्षणि प्रयोगदर्शनात् “यदेष 
आकाश नन्दो न स्थात् इटवादिग्रह्मविषयः प्रयोगो न स्वानन्दमया 
भ्याघ इत्यवगन्तष्यम्? ( ्र° स्° शां° भार १।१।१९ दन्युतपम्यमाला 
घं० ° ६३०५-६ ) 

&, ते ९।६ 
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शानन्व्मयं ब्रह्मण एव भावामाववेवनयोशुणदोषाभिधानावू गम्यते ह्य 
पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वभ्रधानत्वम्' । 

“अपि च आनन्दमयस्य नह्यते प्रियाद्यवयवत्वेन सषिशोषं ब्रह्म अभ्यु- 
यगन्तल्यम् । निबिशेषं तु त्रह्मवाकयरेषे भयते । बारूमनखयोरगोबरतवा 
भिधानात् -- यतो बायो निवर्तन्ते प्राप्य मना खह, भानन्द ब्रह्मणो बिहान 

ज वितति कतथ्चन२ ॥ 

तथापि रामानुजेन शंकरस्य एतदभिमतम् इत्थं खण्डितम्- ननु 
च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यानन्दमयादन्यदू ब्रह्मेति प्रतीयते । सैवम् ; 
अरद्योब स्वस्वभाषविरोषेण पुरुषधिधत्थ रूपितं शिरःपक्षपुच्सूपेण व्यप- 
दिश्यते. “““ ̂“ यदि चानन्दमयादन्यदू ब्रह्म अभविष्यतं ^तस्माहा 
पतस्माद् भानन्दमयादन्यः अन्तर आत्मा ब्रह्म इत्यपि निरदेच्यत । न 
चैवं निर्दिश्यते" "ˆ" ˆ" "अत आत्मशब्देन प्रक्रान्तं ब्रह्मानन्दमय शति 
निश्चीयते, ।> 

एतत्मकरणस्य "कामाश्च नानुमानपेक्षा^ अस्य सूत्रस्य व्याख्या 
पंचभिरपि आवायः भिन्नभिन्नरूपेण छृता बतंते। तथा हि- 
, शंकरः--आनन्दमयाधिकारे च सः अकामयत बहु स्याम् प्रजायेय 
इति कामयिवृत्वनिरदेशान्नानुमानिकमपि सांख्यपरिकलिपितमचेतनं 
प्रधानम् आनन्दमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम्* । 

बर्नमः-जडा प्रकृति नौस्तीति कारणत्वेन निराकृतेव । आनन्दमय- 
निरूपणानन्तरं सः अकामयतेति श्रुयते । स कामश्चेतनधमः । अतश्चेतन 
पएवानन्दमयं° इति । | 

इत्थं शं ९ रबर्छमयेरेतन्तात्पयं यदु आनन्दमयाधिकरे "सः भकामयतः 
धतत्मतिपादिवम्, कामश्च चेतनधमे इति जडप्रकृतिः भानन्दमयो न 
भषितुं शक्नोति । किन्तु- 

रामानुजः -जीवस्याबिद्यापरवशस्य जगत्कारणत्वे ह्यवजेनीया आनु- 
भानिकप्रधानादिशब्दाभिषेयाचिद्रस्तुसं घगोपेश्चा । तथेव हि चतुञुंखादीनां 
कारणत्वम् । इह च सः अकामयत बहु स्यां प्रजायेय इत्यचित्संसगे- 

१, ब्र सु° १।१।१९ गांग भार 

९. तत्रेव ३. त° २।९ | 
४. अ सू १।१।१२ भ्रीभाष्यम् (कावीपुर) भन्यमान्य धंस्करणम् प° १२६ 
४. ० सू० १।१।१८६. तत्रैव शां भा १।१।१८ प° ९९१५ 
७, अ० सु» १।१।१८ चन्मा० धु* ४४ ( कवकताषं० ) 
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रहितस्य स्वकामादेव विचित्रचिदविद्रस्तुनः सष्टि, दं स्ेमखजत्ं 
यदिदं किं चेत्याम्नायते । अतः अस्य आनन्दमयस्य जगत्छ्जतो नानु" 
मानिकाचिद्रस्तसंसगौपेश्षा प्रतीयते । ततश्च जोवादन्य चानन्दमय° इति 
भरतिपादयति । निभ्बाकस्य चापि श्रत्यगात्मनः कार णत्षस्थीकारे अनुमानस्य 
प्रधानस्य करणादिरूपस्य अपेक्षा भवेत् । कुलालादेधंटादिजनने सदाथ. 
पेक्षावत् ; अग्राछृतस्यानन्दमयस्य स्बेशक्तेः पुरुषोत्तमस्य तु न, कुतः ९ 
कामान् संकल्पादेव सः अकामयत बहु स्याम्" इत्यादिश्तेः । अतस्त 
द्वि आनन्दमयः? १ हत्यभिभ्रायः । 

ह्यं रामानु जनिम्ब। रं जीवादन्यमानन्दमयं प्रतिपादयतः | 
मण्वाचायस्याशयस्त्वेतद्धिन्नः। सः अनुमानशब्देन प्रकृति न अपि तु 

अनुमानमेव गृह्णाति तथा एतत्स्वीकरोति यत् अनुमानं तु यथाकामं 
शक्नोति अतोषिष्णुस्वरूपसबौन्तयोमिकनह्मविषये न प्रथगनुमानम- 
पेक्षते । (नैषा तर्शेण मतिरापनेया' इति श्रतेः अपि एतदेव तात्पथम्ग । 

रामानुजनिम्बाकंयोरथंः भअधिकोपयुक्तः प्रतीयते । यतो हि 
एतयो्विंचारः जह्मजीवसम्बद्धः । स एव च पूषेसूत्रेषु छतो वतेते । शंकर- 
बल्लमाभ्यां चात्र प्रधानं व्यथमेव पुनरपक्रान्तम् । एतद्विषयकविष्वा- 
रस्तु अतः पूरम् ईश्षत्यधिकरणे एव समाप्तः । प्रधानस्य ब्रह्मत्वं च त 
खण्डितम् । 

भस्य पादस्य बिषयप्रतिपादकशेषाधिकरणेषु मध्वमतिरिथ्य अन्येषां 
सर्बषामाचायीणामैकमत्यम् । मध्वाचा्येण तु अन्तिमाधिकरणयोरन्ति- 
मैषु अष्टसु सूत्रेषु विभिन्नैबोक्यैः स्वाभिप्रायः प्रदर्शितः । 

(१।१।२०-२१) त्र एतहणितं वतेते यत् “अथ य पषः अन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो ₹श्यते हिरण्यश्मश्चुः दिरण्यकेश अथ य एष 
अन्तरक्षिणि पुरुषो “हश्यते” भत्र सूयनेत्रयोः अभ्यन्तरे यस्य हिरण्मय- 
पुरुषस्य निर्देशो षतेते स परमेन्धर पव । तथा च- 

शंकरः-- "य एषः अन्तरादित्ये य एषः अन्तरक्निणि इति च भ्रयमाण 
पुरुषः स परमेश्वर एव न ्संसारीः। ` 

१, ० सू० १।१।१८ धी भाभ्यम् पृ १३२७ 

२. ब्रण्सू* १।१।१८ निं० भा० पू* ११० 

१. बअण सू> १।१।१८ मर भा० प° १४ कककता घं 
४.५. छा० १।६।६-७ तया १।७१४ 

९. ब सू १।१।९२० श।° भा० पर* ३१८ 
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रामानुनः--'आदित्यमण्डलाद्यधिकरणः आदित्यादिजीवख्यतिरिक्तः 
परमात्मवः' । 

निम्बाकः-- आदित्यादणोरन्तरस्थो भुयुष्वुष्येयो हि परमात्मेब न तु 
जीवविशेषः° । 

मष्वः--अन्तः भ्रयमाणो विष्णुरेव यतो हि “अन्तः समुद्रे मनसा चरन्तं 
ब्रह्यान्वविन्दत्' तथा अन्तरादिव्येन मनसा चरन्तं देवानां हृदयं ब्रह्मान्ब- 
` षन्दत्,> इत्यादिना तस्येव निदशः 

बर्कमः-- ` ̀ ̀ सुयेमण्डलस्थः परमात्मैव" । 
अत्र 'मेदव्यपदेशाच्चान्यः”* एतत्सूत्रम् एतद थं विशेषेण अवधार. 

णीयं बर्तते यदिह ब्रह्मजीवयो्मेदः स्पष्टतया प्रतिपादितो वतते । 
( १।१।२२ ) पतत्सुत्रमेतन्निदिंशति यत् “अस्य लोकस्य का गति- 

रित्याकाश इति होवाच सवौणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव 
समुरपदयन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो वेभ्यो उयायान् आकाशा 
"परायणम्? इति द्धान्दोग्ये बणितः आकाशः न भूतविशेषः अपि तु 
ब्रह्य एव । 

( १।१।२३ ) अत्र एतसप्रतिपादितं वतेते यत् “कतमा सा देवतेति 
प्राण इति होवाच, `“" `` त्यादि श्तौ प्राणपद् वाच्यं ब्रह्मेव । 

( १।१५।२४-२७ ) इमानि सूत्रा {ण॒ एतस्परतिपादयन्ति यत् (अथ 
यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते बिग्धतः प्रषेषु ̀ ˆ" `` एतस्यां श्रुतौ 
उ्योतिः शब्दः न साधारणप्रकाशस्य अपि तु ब्रह्मण एव वाचकः । 

( १।९।२८-३१ ) अत्र एतदुक्तं बतंते यत् “स होवाच प्राणः अस्मि 
प्रज्ञात्मा मामायुरमृतमित्युपास्स्वः तथा एतदमे अथ खलु प्राण पष 
प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगर्योः्थापयतिः?* तत्पश्चास्च “न वाचं विजिज्ञासीत 
घक्तारं विद्यात्?" इत्य द्युकवा अन्ते स एष प्राण एव भ्रज्ञात्मानन्दः अजर 
असखतः?*२ इति प्रतिपादनेन प्राणशब्दाद् ब्रहौवामिग्रेतम् । 

पि मी म यि (क ` प 

१. ब्र° सू० १।१।३१ न्रीमाष्यम् प° १३९ 
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3, बरहासुत्रपद्चखमाण्यप्कदमीक्षणम् 

धच्र एकत्रिंशन्तमे सूत्रे 'उपासात्रैषिभ्यात्ः इति पंचम्यन्तपदस्य 
शंकरेण द्विधा व्याङ्या कृता- 

( १) अत्र पूर्बोक्ततनतिषु प्राणपवेन प्राण-जीव-ब्रह्मसु कतमस्याभि- 
प्रायः इत्याशश्व्य एकेन अर्थेन एतत्रतिपादितं यस्राणशब्देनात्न ब्रह्मणः 
बधो न भवितुं शक्नोति । यतो हि भत्र जीवस्य मुख्यप्राणस्य चापि 
लिंगमुपलभ्यते -्यो वे श्राणः स प्रज्ञा; या वै प्रक्षा सप्राणः स श्चेताव- 
स्मिन् शरीरे बसतः, सदोतक्रामतः, "एषा श्रुतिरेतस्प्रतिपादयति यत् इ 
प्राणशब्दस्य अथः जीबो मुख्यप्राणश्च वतंते अन्यथा "स श्येतावस्मिन् 
शरी रे वसतः सहोत्रामतः' एतच्श्रतिवाक्यं न संगच्छत । प्राणपदेन 
ब्रह्मणो बोधे हि कः कस्मात् उतक्रामेत्। अतः अत्र मुख्यप्राणजीवयोर- 
न्यतरस्य उभयोब 1 प्रतीतिनं ब्रह्मण इत्युपलभ्यते । किन्त्वमे निम्नाङ्कि- 
तरूपेणात्रेत्थमर्चिः प्रदशििता यतं प्राणशब्देन ब्रह्मण एव बोधः । मुख्य- 
प्राणजीवयोरन्यतरस्य उभयोषौ बोधे जीवोपासनम् सुख्यप्राणोपासनम् , 
जरह्मोपासनम् चेत्थम् त्रिविधञुपासनं ्रसब्येत । तच्चायुक्तम् । तदन. 
न्तरमस्या विप्रतिपत्तरिस्थं परिहारः कृतः यत् "न वाचं बिजिज्ञासीत 
घक्तारं विद्यात् इत्यादिना यदू जीबलिगं प्रदशितं तेन नह्मज्ञानावबोधे न 
कापि बाधा जायते । यतो हि (न हि जीषो नाम अत्यन्तभिन्न ब्रह्मणः, 
(तन्त्वमसिः अहं ब्रह्मास्मि शत्यादिश्ुतिभ्यः बुद्धथाद्युपाधिकृतं तु 
विशोषमाधिस्य ब्रहैव सन् जीवः कतौ भोक्ता चेप्युच्यते, । , एवमेष 'स 
ह्येतावस्मिन् शरीरे बसतः सहोचकामत, एवं प्राणप्रक्ञात्मनोर्भवप्र- 
दशेनं प्राणशब्देन ब्रह्मणो बोघे न संगच्छत इत्यप्ययुक्तम् । यतो हि प्रत्य- 
गात्मनः उपाधिभूतयोः ज्ञानशच्ि -क्रियाशक्त्योः यद्ाश्रयो बुद्धिप्राणौ 
तथोः भिन्नरूपेण निर्देशस्तु समुचितः किन्तु तदुपाधिद्योपदितस्य 
( विशिष्टस्य ) प्रत्यगात्मनः स्वरूपेणाभेदः । अतः प्राण एव प्रज्ञात्मा 
इत्येकीकरणमषिरुद्धम् । 

( २ ) “उपासात्रेषिभ्यात् इत्यस्य द्वितीयेन अर्थेन च इत्थं जीवमुख्य- 
प्राणयोन्रह्यबोधकस्वे अविरोधः प्रदर्शितः त्रिषिधभिह न्ह्मोपासनं विष- 
क्षिवम्- प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, स्वधर्मेण च; तत्र | 

( १) भयुरभ्रतमुपास्स्वायुः प्राणः" इत्यादिभ्राणधमेः । 
( २) षथ यथास्यै प्रक्चायै सबोणि भूतानि एकीभवन्ति" * "इत्यादि- 

५ । 
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(३) ताः वा एताः.“"स एष प्राण. एष प्रज्ञात्मा इत्यादिन ( स्व) 
धमः । 

तस्माद् ब्रह्मण एव एतदुपाथिद्धयधर्मेण चेकमुपासनं त्रिविधं विष- 
क्षितम्" " तस्माद् ब्रह्मषाक्यमेतदिति सिद्धम्! । ` 

ूर्वोक्तयोरुभयोर्थयोः बल्कमेन प्रथममथ स्वीछृत्याणुभाष्ये इत्थसुक्तम् 
'जीवधमौ ब्रह्मणि न विरुष्यन्ते । आश्रितत्वात् । जीवस्यापि ब्रह्याधार- 
त्वात् तद्धमोः भपि भगवद्ाभिता एव“ `` तस्माउजडजीवरूपत्वात् सवौ- 
त्मकं ब्रहमवेतिमहावाक्यार्थः सिद्धः । राषावुजाचार्येण च 'उपासनव्रैषिभ्य 
मुपदेष्टं तत्तच्छबेनाभिधानम् ` -अतः अत्र इन्दरप्ाणशब्दनिर्दिष्टो जीवाद- 
थोन्तरभूतः परमात्मेवेति सिद्धम्?° एषसुक्त्वा निम्बे च “न वाचं 
बिजिन्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यारभ्य" "` तथोगात्? इत्यन्तेन शंकर 
स्य हितीयः अथः अनुसतः। 

मध्वाचार्येण च एतत्सूत्रनिषयकः स्वकीयः माव इत्थमभिन्यक्तः- 

अन्तबेदिः सर्वगतत्वेन इत्युपासनात्रैबिभ्यादू इदाश्रितत्वाच्च यत्र 
तमेव सीमानम् 

केषांचित्स्वंगतत्वेन केषांचिद् हृदये हरिः । 
केषां चिद्भहिरेव स्यात् उपास्यः पुरुषोत्तमः ॥ 
अग्नो क्रियावतां बिष्णु योगिनां हृदये हरिः । 
प्रतिमास्वल्पद्मु्धीनां सवत्र विदितात्मनाम्” ॥ 

प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 

( पादपरिचयः) प्रथमपादे एतत्परदशितं यत् भानन्दमयः, आकाशाः, 
ष्योतिः तथा प्राणः इत्यादिभिः नामभिः उपनिषत्सु जगदुरपत्तिस्थितिः 
भ्रलयकारणं यत् प्रतिपादितं तदू ब्रह्म । पएतत्प्रसंगे समागतेन प्राणशब्देन 
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६८ ब्रह्मतुत्रभभुखभाष्यपच्नकसमीक्षणम् 

मनोमयः प्राणशरीरः, भादिष्नानि स्मायन्ते अतः तेषु विचारं कत्त 
हितीयपादस्यारम्भः। 

अस्मिन् पादे- 

( १) शंकरमते उपास्यवाचकास्पष्टश्चुतिषाक्यानां समन्वयः । 
(२) रामाुजमते च पुनरस्पष्टजीवादिल्िगकवाक्यानां विचारः | 
( ३ ) निम्वाकमते च स्पष्टास्पष्टजीषादिलिगकवाक्यानां बासुदेवे सम- 

न्वयः | 
( ¢ ) मध्वमते च लिगात्मकानामन्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां विष्णौ सम 

न्वयः | 
( % ) बल्लभमते च जीवसंदिग्धश्रतीनामाघेयसूपे ब्रह्मणि समन्वयः । 

सविरश्लेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपंचक १ मीक्षणम्- 
( १।२।१-८ ) दछयान्दोग्योपनिषदि पूवं सं खल्विदं नह्य” इत्यादिना 

सवं जगद् ब्रह्मस्वरूपमाकलय्य तदुपासना उक्ता । तदनन्तरं तत्कृते 
सत्यसंकल्प आकाशात्मा स्बेकमों इत्यादीनि विशेषणानि प्रयुक्तानि यानि 
च जीवारमनः प्रतीयन्ते । ततः स एव अणीयान् यायान् च इत्युक्त्वा 
स एव हृदयाभ्यन्तरस्थः स्वकीयात्मा प्रतिपादितः तदेव च ब्रह्म इत्यपि 
प्रतिपादितम् । अस्यां परिस्थित्यां प्रत्या एषा जिज्ञासा उःपद्यते यत् 
उक्तोपास्यवेवः कः { जीवात्मा परमात्मा वा कथ्िदेतदुभयभिन्नो बा १ 
एतन्निर्णेतुमेब अस्य प्रकरणस्य भ्रारम्भः। 

आद्यानाम् अष्टानां सूच्राणामस्मिम् प्रकरणे मध्वातिरिक्तानामन्येषां 
चतुणीभाचायोणां मते एततप्रतिपादितं बतंते यत् छान्दोग्योपनिषद् 
(मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकमौ सर्व- 
कामः स्वेगन्धः सवरसः सबेभिदमभ्यात्तः अवाकी अनोद्रः' इत्यत्र 
स्योपास्यदेवस्य बणमं कृतं वतेते तदू ब्रह्म अस्ति न जीवात्मा । एत. 

समकरणं ब्रह्मजीवयोः स्वरूपं बणेयति--'अनुपपत्तरतु न शरीरः, "कमेक- 
वक्यपवेशंच्च' 'शाब्वविशेर्षात्", “स्मृतेश्चं' एवं 'सम्भोगप्रापतिरिति चेन्न+“ 
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वैरोष्यात' एषु सूत्रेषु या विशेषताः प्रतिपादिताः ता ब्रह्मण्येव चरिताथौ 
न जीवे 

अत्रत्यस्य सप्रमसूत्रस्य, 'तदूत्यपदेशात्, अस्य पदस्य सं 
आचार्यः अल्पत्व ( अणुत्व ) व्यपदेशात् अयमेवाथेः छतः । यतो हि “एष 
म आत्मा अन्तद्टेदये अणीयान् ब्रीदेवौ यवाद्वा सषेपाद्वा श्यामाकाद्वा 
श्यामाकतण्डुलाद्वाः ' “इत्यस्यां श्रतौ एतसरतिपादितं बतंते यत् स 
उपास्यो देवः ब्रीहीत्यादिभ्यः अपि अणीयान् अस्ति । पएवमेवास्मिन् सूत्र 
“व्योमवच्च एतदपि पदं द्रष्टव्यं वतेते यदूद्ारा स एव उपास्यो देव 
आकाशवदू विस्तृतः प्रतिपादितः । 

यद्यप्युक्तद् दोग्यमंत्रेषु तस्योपास्यदेवस्य स्थानं हृदयन् उक्तं वतते 
तथाहि-एष म अत्मा अन्तह्टेदये अणीयान्ः तथा "एष म आत्मा 
अन्तदहदये एतदुन्रह्म" एवं च स ब्रीहेरपि श्यामाकादू श्यामाकतण्डुलाद्रा 
अणीयान् उक्तः इति कथं तद् ब्रह्म भवितुं शक्नोति इरयेषा शंका उत्पद्यते 
किन्तु अस्याः शं जाया निवारण शंष्रेण हत्थं कतम्--नायं दोषः, न तावत् 
परिच्लिन्नदेशस्य** "" "एवं ब्रह्मापि+ न स परमात्मा एकदेशी, अपि तु 
सः अन्तर्बहिश्च सवत्र बतेते । 'तदन्तरश्च बाह्यश्च । सवेत्र बतेमानः अप 
ख तथेव एकत्र वतंते यथा समस्तराऽ्याधिपः सन्नपि राजा स्वराजधानी 
स्थः उच्यते । एवं धगरयः सन् स अमेकोकाः अणीयाोंस्च उच्यते । इत्थं च 
यथा स्वेभ्यापकत्वे अपि शालपामे हरिस्मरणमुपदिश्यते यथा वा वेधतः 
शक्तेः सवत्र ठ्यापकत्वे अपि तदु भाहकस्थानेष्वेव सा गृहीता भवति तथेव 
बुद्धितया परम।त्मा हृदये एव गर्ते । अत एव तदू भ्येयस्थानघ्रुच्यते । 

किंच, त्रीहेः सषेपाद् बा तस्य अणीयस्त्वप्रतिपादनेन न श्रनेरेत 
त्ताट्पय॑यत् स॒ तावान् अणीयान् बतंते भपि तु तस्थात्यन्तसूदमत्वे 
इन्द्रियाभ्राहयत्वे एव च तात्पयम्। अत एष च तस्मिन्नेव मंत्रे स पृथिव्याः 
अन्तरिक्षात् शुलोकात् किं बहुना समस्तलोकेभ्यः भपि महीयानुक्तः । 
अतः स उपास्यो देवः परब्रह्मपरमात्मा एब नान्यः । तथा स्ेव्यापकत्वे 
अपि यथा आकाशः सुंचीि्रे चटाकादो वा एकदेशोयः महाकाशपेश्षया 
लघीर्योश्च प्रतीयते तथेव परब्रह्मापि 'अणोरणीयः महतो महीयश्चेश्त्यत्र- 
अतेस्तात्पयेम् । | 

१, भभकोकस्त्वात्तदूऽ्यपदेशाच्व २. छा० ३।१४।३ 
३ तत्रैष २।१४।ब--४ ४. तत्रैव २।१४।४ 
५. ्र° सू° १।१।७ शां० भाग प° ४१४ 



७० गहयसुन्रप्रमुखमाभ्यपद्यकषभीक्षणम् 

रामाडवाचार्येण च एष पव अभिप्राय इत्थम् अभिव्यक्तः--परमात्मेष 
हयणीयान् इत्येवं निचाय्यत्वेन व्यपदिश्यते“ `` । न पुनरणीयस्त्व- 
मेवास्य स्वरूपम् इति । व्योमवनश्चायं व्यपदिश्यते । स्वाभाविकं महन्तं 

त्रैव व्यपदिश्यते । उ्यायान् परथिन्याः) ज्यायान् अन्तरिष्षात् , ज्यायान् 
दिवो, ज्यायान् एभ्यो लोकेभ्य इति अत उपासनाथमेवाल्पत्वव्यपदेशः,१ । 

निम्बकेणापि भयमेव आवः इत्थम् अनुदखतः- एष म आत्मा 
हवये "* *“इत्यल्पायतनत्वात्, अणीयान् व्रीहेवौ इत्यल्पत्वब्यपदेशा- 
श्चात्र न ब्रह्मेति चेन्नेष, तथात्वेन ब्रह्मणः इहोपास्यत्वात् । बहतः अल्पत्वं 
तु गवाक्षव्योमधत् संगच्छते" | 

सभ्ववह्ामाभ्यामपि च शंकरानुसारी एवाथः प्रतिपादितः । 
एवमेव अष्टमसूत्रे".  बेशेष्यात्, अस्य शब्दस्य रामानुजमतिरिच्य 

सर्दरेवाचार्येः भयमेव अथः कृतः यत् जीव इव ब्रह्म सुखदुःखयोः भोगं 
न करोति यतो हि ब्रह्मजीवयोः महदन्तरं बतंते, तथाहि शंकरः- 
(बिरोषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कन्तो भोक्ता धमोधमं 
साधनः सुखदुःखादि्मोश्च एकस्तद्धिपरीतः अपहतपाप्मत्वादिगुणः । 
पएतस्मावनयोर्षिंशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य, 

निम्बाः "सबेहदयसम्बन्धात् सुखसम्भोगप्राधिन्रदह्यणः अपि 
जीषस्य इवेति चेन्नायं दोषः स्वकृत कमेफलभोक्तृत्वेन अपहतपाप्मत्वेन 
च जीबनब्रह्मणोरत्यन्त विशेषात् इत्थं तदेव प्रतिपादयति" । ¦ 

मध्वस्याप्येतदेव ताट्पयम् । 

'सवेज्ञाल्पक्नतामेदात् स्वेशक्त्यल्पशक्ितः । 
स्वातन्श्र्यपारतच्छयाभ्यां सम्भोगो नेशजीवयोः^ ॥ 

बरलमेन षव 'वेशोष्यात्? एष शब्दः इत्थं व्याख्यातः--विशेषस्य 
आवः बेरोष्यम् । तस्मात् । सबंशूपत्बमानन्द रूपत्वं स्वकतैत्वं धिदोषः । 
तद्भावो ब्रह्मणि धतंते न जीवे इत्ति जीवस्य भोगो न ब्रह्मणः+ इति | 

४६. ९ स= १,६५.५ सपनद जन्छमयद्र् इ० १६०५१ 

१३. ब्र सु° १।३।७ नि० भर पम १७ 

१८. ब्र सू° १।२।८ शां° भा० ० ४२३४ 

१९. ब्र°् सू० १,६।८ निग्माग्प्रु० १७९ 

२०. भ्र° सू० १।६।८ भ० भा० ( गङडपुराणवयनम् ) प° ९१ 
२१. अ° सू० १।६।८ अर भार पूर २९७ (चौर संर) 



द्वितीयः, अभ्काय। ७ 

रामानुजाचार्यस्य तु एतत्कथनमस्ति यत् शरीरान्तषर्तित्वमेष केवलं 
न सुखदुःखोपभोगः । अपि ठु पुण्यपापरूवकमेणां पारवश्यमेष 
सुखदुःखोपभोगदेतुः । अपहतपाप्मनि परमात्मनि नैष सुखदुः खोपभोग- 
सम्भवः । जीवे त्वस्ति । एतावान् एब जीषापेक्षया ब्रह्मणि बिदोषः+ । 
श्रतिरपि एतदेव प्रतिपादयति “एकस्तयोः पिष्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन्नन्यः 
भभिचाकशीति" | 

( १।२।६-१० ) एततप्रकरणमेतन्िर्दिशति यत्-यस्य नह्य च 
त्रं चोभे भवत ओदनः" इत्यादिश्रुतौ यस्य निदं शः तत् परब्रह्म भस्ति। 

( ।२।११-.२ ) एतत्रकरणमेतन्निश्चिनोति यत् “ऋतं पिबन्तौ 
सुतस्य” -: शत्यादिश्चतौ प्रतिपादितयोः हयोः मोक्तुर्जीवात्मनः 
परमात्मनश्च श्रहणम् । 

रामानुजमतिस्च्यि अन्यैः सर्वेराचये रेतदधिकरणदवय स्वीढ्तम् । 
रामानुजेन तु नबमसूत्रादू हादशसूत्तपयन्तमेकमेवाधिकरणं प्रतिपादितम् 
तथाकिचित्करम् | 

अत्र एकादशसूत्रे *आत्मानी" एतदु हिव चनं जीवात्मपरमारमनो- 
बोधकम् । षछायातपरूपेण च तयोरेव निरंशः । परमात्मा सवज 
पूणज्ञानस्वरूपः स्वप्रकाशश्चेत्यातपनाम्ना तज्निदेंशः । जीवात्मा 

 चालपज्ञः । यश्च कश्चित् तत्र ज्ञानं वतते तदपि परमात्मन एव अंश 
स्वरूपम् अत एव स द्वायानाम्ना अभिहितः ! :; 

(विशेषणाश्चः एतदद्रादशसूत्तं इयोः वेशिष्ट्थं पाथक्येन निर्दंशति 
(तस्येतत्तात्पयं यत् “सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्िष्णोः* परमं पदभू? 
तथ। 'अध्यत्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति, अत्र 
गन्तृगन्तव्यत्वेन, मन्तृमन्तठ्यत्वेन च विरोषणात् जीवेश्वरयोर्निं दंशः । 
अत एव शंकरेणापि इत्थमुक्तप्- 

(विशेषणं च ॒वि्ञानाटमपरमात्मनोरेव सम्भवति । “आत्मानं रथिनं 
विद्धि शरीरं रथमेव” तु" इत्यादिना परेण भरन्थेन रथरेथादिंरपककल्प- 
नया विज्ञानात्मन रथिनं संसारमौक्षयोर्गन्तीरं कल्पयति'। तथा---'सोऽ- 
ध्वनः परमाध्नोतिं इतिं च परमात्मानं गन्तं कल्प यति?८ | 

१. भ° सं° १।३।८ रा० भार प° १५१ 
द.मु० उ० ६।१।१ ३. इ० ० १२.२५ 
४. तत्रेव १।२।१ ५. कठोपनिषत् १।३।९ 
६. तत्रैव १।९।१९ ७. त्रौ १।३।६ 
८ ब्र ° ० १।३२।१द२ शां० भाग्श्रन्४्टरे 



७द् तरहमसूत्रभ्रपुखमाष्यपधकखमीक्षणम् 

रामानुजेन अस्मिन् सूत्रे श्रीभाष्य इत्थं प्रतिपादितम्-.अस्मिन् 
भ्रकरणे जीवपरमात्मानौ एव॒ उपास्यत्वोपासकप्राप्यत्वप्राष्ठृत्वविशिष्टौ 
सवेत्र प्रतिपाद्येते? | | 

( ।२।१६-१७ ) अस्मिन् प्रकरणे एतसतिपादितं वतेते यत् छनन्वो- 
ग्योपनिषदः, ।य एषः अक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष, आत्मा, "इति मंत्र 
यस्य पुरुषस्य स्थितिः प्रतिपादिता स ब्रह्म । अत्र पंचदश-षोडशसूत्रयो- 
अध्ये रामानुजेन “अत एव च स ब्रह्म तथ। निम्बाकेण “अत एव च 
तद् ब्रह्म एतवतिरिक्तं॑सूत्रं स्वीकृतं किन्तु स॒ भावः पृषोपरसू्रयोः 
कारणवाचकपंचम्यन्तपदेनेव गताथे इति तथाकरणं व्यर्थम् । तत्पर. 
कालीनमध्ववल्लमाभ्यामपि नेतदतिरिक्तं सूत्रं स्वीह्ृतम् । 

( १।२।१८-२० ) एतदधिकरणम् एतस्प्रदशेयति यत् ` बरहदारण्य- 
कोपनिषदः एष त॒ आत्मा अन्तयौम्यगरतः' अदृष्टः इत्यादिमंत्रे यस्य 
अन्तयौमिनो वर्णनं स बह्म । स च सांख्योक्तं प्रधानं न, यतो हि तत्र 
तेषां गुणानामभावः। न चापि स जीवो भवितुमहति यतो हि काण्व- 
माध्यन्दिनीयौ ( देवद्वितवादिनौ वा) उभौ भपि तम् अन्तयोमिनः 
प्रथक् प्रतिपादयतः । 

अस्य अधिकरणस्य विंशं सूत्रं स्पष्टतया ब्रह्मजीवयोः पाथंक्यं 
भ्रकटयति । येन निर्विवादम् एतत् सिध्यति यत् ब्रह्मजीषयोभदः 
सूत्रकाराभिमतः किन्तु शं ४र' स्वसिद्धान्तानुसारम् एतदेव प्रतिपादयति यत् 
एतत्सव भेदप्रतिपादकव्याख्यानम् भअविद्याजन्यम् । तथादहि-'अषिद्या- 
्र्युपस्थापितकायैकारणोपाधिनिमित्तः अयं शारीरन्तयौर्मिणोभेंदव्यप- 
देशो न पारमार्थिकः । तथा च श्चुतिः-यत्र हि दतमिव भवति तदितर 
इतरं पश्यति इत्यविथाविषये सर्वव्यवश्ारं दशयति । यत्र त्वस्य सर्व. 
मात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत् इति विद्याविषये सवेब्यवदारं वारयति" । 

( १।२।२१-२३ ) एतत्मकरणब् इदं निर्दिशति यत् मुण्डकोपनिषदि 
यत्तद्देश्यमभाह्यम्^ ` "अस्मिन् मंत्रे यत्प्रतिपादितं तदू ब्रह्म । ततं 
श्रधानं जीवो बा न भवितुमहेति । यतो हि तस्मिन् मंत्रे प्रतिपादिता 
गुणाः प्रधाने जीवे बा न उपलभ्यन्ते अतः तयोः सर्वथा तद्भिन्नत्वम् । 

र 1 1 1 श 1 1 १ ह 1 । 

१, ब्र० सू १।१।१२ रा० भा० धरु० १५३ 
2 छ० ४।१५।१ ३, ञ्ज० ठ० ३।अ।द 

४ त्र घण १,६.२० शां० मार ४्८्द् 

४५. भ्रु° उ १।१।५-६ 



दितीयं भध्यायः ७8 

अत्रापि द्वा्िंशं सूत्रं स्पष्टतया ब्रह्मजीवयोः भेदं प्रदशयत् मुण्डको- 
यनिषदः "पश्यस्स्विहेवं निहितं * गुहायाम् ` एतन्मन्त्रमनुलक्षयति, 
तदेव च सुण्डकोपनिषदः (समाने वृत्ते” इति मत्रे अपि प्रति 
पादितम् । 

( १।२।२४-३२ ) अस्मिन्नधिकरणे एतदुक्तं वतेते यत् छ्ान्वोग्योप- 
निषदः “को नु आत्मा कं ब्रह्म इति, आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संभ्रत्य- 
ध्येषि तमेव नो? बरूहि" अत्र यस्य वैश्वानरात्मनो बणेनं स बह्म अस्ति । 

प्रथमाध्यायस्य वतीयः षदः 

( पादपरिचयः ) आद्यपादह्ये सबौन्तयौमिणः परन्रह्मपरमात्मनः 
स्वेव्यापकःवं सञ्युपपादितम् , इदानीं तस्येव सवौधारत्वं, न तु सूत्रारमनः 
( हिरण्यगभेस्य ); प्रधानस्य, जीवस्य वेति उपपादयितुं ठृतीयपादस्य 
प्रारम्भः । 

( प्रतिपाद्यसंकेतः ) अस्मिन् पदे - 
( १.) शंकरमते ज्ञेयन्रह्मप्रतिपादकास्पष्टश्रतिवाक्यानां समन्वयः । 

` ( २) रामानुजमते स्पष्टलिगकश्रुतिवाक्यानां विचारः । 
( ३ ) निम्बाकंमते पुनः स्पष्टास्पष्टजीबादिलिंगकवाक्यानां ब्रह्मणि 

समन्वयः । 
( 9 ) मध्वमते उभयप्रसिद्धानां शब्दानां विष्णौ समन्वयः | 
( ५ ) बल्लममते च जीवजडरूपाथकृतसंदिग्धिश्रतीनां साक्षात् परम्परया 

वा आधारसरूपे ब्रह्मणि समन्वयः | 
सिश्लेषणप्रत्यधिकरणमभाष्यपंचकसमीक्षणम्- 
( १३।१-७ ) एतत्प्रकरणम् एतत् प्रमाणयति यत् मुण्डकोपनिषद्ः 

"यस्मिन्, दयौ; प्रथिवी चान्तरिक्षम् `ˆ `ˆ" तम् एव एकं जानथ आत्मानम् ˆ“ 
इति मंत्र प्रयुक्तः आत्मशब्दो ब्रह्मार्थकः । यतो हि तत्रत्येन आत्मशब्देन 
परमात्मनो ्रहणेनैष समुचितः भ्थः उपपद्यते नान्यथेति । एवं च अत्र 
आत्मशब्देन स्षृतिप्रसिद्धस्य ` प्रधानस्य श्चुतिभ्रसिद्धस्य प्राणस्य जीवस्य 
वा बोधो न भवितुमेति । अत्र रामानुजमते तृतीयं चतुथं चैकं सूत्रम् । 
1 
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अस्मिन्नधिकरणे युक्तोपखप्यव्यपदेशाष", (भेदव्यपदेशात्, तथा 
“भूमा सम्प्रसवादध्युपदेशातः -एतत्सूत्रत्रयं विशेषेण नद्यजीवयोर्भेदं 
प्रदशेयति । 

( १।३।८-६ ) एतरधकरणम् एतन्निर्दिशति यत् छन्दोग्योपनिषवः 
(भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः. ˆ** इत्यादिमंत्रे प्रयुक्तो (भूमा शब्दो 
नरह्मबोधकः न तु प्राणस्य, जीवात्मनः भ्रकृतेवौ बोधकः । यतो हि स 
श्रतिषु सम्प्रसादादधिकः प्रतिपादितो वतते । 

अत्र सम्भ्रसादशब्दस्य सुषुप्रिरूपे अर्थे शंकर-निम्बाकं-बल्लभाना- 
मैकमत्यम् । तथाहि--"म्प्रसाद्ः इति “घुपुप्तश्यानुच्यतेः इति शंकरः । 

सम्यक् प्रसीदत्यस्मि्षिति सम्प्रघादः °घुप्तस्यानम्" इति निभ्बाक। 

"वम्भघादः “बुदृप्तिः तस्मादधि आधिक्येनोपदेशात् भूमा भगवानेव" इति 
बरकमः । रामानुजाचार्यैण मध्वस्य चात्र बैमत्यम् ¦! तत्र रामानुजाचार्थेण 
“अथ य एष सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय" `“ १ इत्यादिश्रति- 
वाक्यमाधूत्य तस्य प्रत्यगात्मवाचकत्वं स्वीकुबेता “सभ्प्रघादः अरत्यगात्मा स 
च न भूमगुणविशिष्टः अपि तु परमात्मा इति प्रतिपादितम्। मध्त्राचायेस्तु 
सम्प्रसादशाब्द्स्य पू्णसुखरूपरवं स्वीछत्य “सम्प्रसादात् पूणेसुखरूपत्वात् 
अध्युपदेशात् सर्वेषामुपयेपदेशाश्च विष्णुरेव *“भूमाः इति प्रतिपादितवान् 
किन्त्विह चकाराभावान्मध््राभिहितः अथः न उपयुक्तः प्रतिभाति । 

( १।३।१०-१२ ) अस्मिन् प्रकरणे इदं विवेचितं बतते यत् “स 
होवाच एतद् वे तदक्षरम्,१` ` "अस्मिन् श्रुतिवाक्ये प्रतिपादितेन अक्षर. 
शब्देन ब्रह्मणो बोधः । | 

( १।३।११ ) अत्र एतदुक्तं यत् प्रश्नो पनिषद्; “यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ̂ 
ओमित्येतेनेषाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत ` “” स एतस्माद् जीवनात् 
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परात्परं पुरिशर' पुरुषमीक्षते" इति वाक्ये ओंकारेण यस्य परपुरुषस्य 
ध्यानमुक्तमस्ति स परं ब्रह्म न तु अपरं ब्रह्म । यतो हि वाक्यशेषे, ( "स 
एतस्माञ्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते ) “इत्यादिना स दश- 
नस्य ( ईक्षतेः ) विषयः प्रतिपादितः शति शं श्रः» । रामाल॒जनिम्बाकौ- 
नुसारेण च अत्र इश्षतेः कमं ( ध्यानविषयः ) ब्रह्म निर्दिश्यते नतु 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मा । यतो हि अग्रे तस्येव पुरुषस्य सम्बन्धे श्रुतेः 'यत्त- 
च्लान्तमजरममृतमभयंः परं चेतिः वाक्येन 'तदून्रह्म' एतवुपदिष्टं 
वर्तते; तथाहि--"पतस्माञजीवधनात् परात्परमिति च परात्मन एव व्यप- 
देशः; न श्वतुमुखस्यः" ` ` तथा--'पुरिशयं पुरुषमीक्षते इतीष्छतेः कमं 
ब्रह्माण्डान्तगेतो ब्रह्मलोकस्थन्रह्या न भवति किन्तु स एव प्रकृतासाधा- 
रणाप्राकृतन्रह्मण्लोकेशः । एवं रामानुजनिम्बाकौम्यामत्न ब्रह्मचतुसु- 
खयोरेकतरत्वं सं दिष्य ब्रह्म एव ध्येयमुक्तम् । इत्थं च तयोः कथनम् 
एतदथं स्वाभाविकं यत् ताभ्यां परम् अपरम् चेति द्विभकारकं ब्रह्म न 
स्वीकृतम् । वज्ञ भेन सूत्रं तु शंकरानुसारमे स्वीकृतं किन्तु तेन परमा- 
त्मनः ब्रह्मणश्च एकतरस्य भ्यानविषये "परपुरुषः परमात्मा ध्यानविषय 
आहोस्वित् विराट् पुरुषो ब्रह्माः † एवं संदिद्य स अभिभ्यानकिषयः 
परपुरुषः“ परमात्मैव" एवसुक्तम् । मध्वाचार्येणापि सूत्र तु शंकरानुसार- 
मेव स्वीकृतं किन्तु व्याख्यानं तस्येत्थं षिष्णुषिषयकम्--"तदैक्षतेतीक्षति- 
कमेव्यपदेशात् स एव विष्णुरत्रोच्यते । नान्योऽतोऽस्ति” द्रष्टा । तच्च 
अणुभाष्यप्रकाशकारानमिमतम्. । “ 

( ९।१।१४-२१ ) अत्रायं प्रश्नः यत् दछयान्दोग्योपनिषदः अथ यदिद्- 
मस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकम् ˆ, अस्यां श्रुतौ अल्पष्टदयकमते यः 
अयम् अल्पाकाश उक्तः स किं भूताफाशः आहोस्वित् विज्ञानात्मा भथ च 
परमात्मा इति । अयं च संशयः अमे अनेकैः विरोषणैः इत्थं निर्णीतः यत 
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स दहराकाशः परन्रह्म एव-“परमेश्चर एषात्र दहराकाशो भवितुमद्ेति न 
भूताकाशो न जीवो, वा' । किन्तु अम्रे अथ य एष सम्परसादः भस्मात् 
शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन श्पेणाभिसम्पद्यते एष 
आत्मा होवाचः इति वाक्यशेषेण जीवात्मनः अपि बोधो जायते । अतः 
अस्य समाधानम् “हइतरपरामशोतः स इति वचेन्नासम्भवात्ः “उत्तराच्चे- 
दावि्भूतस्वरूपस्तु" एवं "अन्याश्च" परामशः एषु सूत्रेषु कृतम् । 
एतत् पुष्यथ चैव सूत्रकारेण पुनराशङ्क्य अल्पश्चुतेरिति चेत्तदुक्तम्” 
इत्यत्र समाहितम् । एवम् अनुङृतेस्तस्य^ इति सूत्रे भरकारान्तेरण तदे- 
वोक्त्वा अपि च" स्मर्यते इति सूत्रे "सवस्य चाह हृदि सन्निविष्ट. 
दि सवस्य विष्ठितम्? तथा शश्वरः स्वेमूतानां हद्देशेऽजेन 
तिष्ठति” इत्यादिप्रमाणेः दहरशब्देन परब्रह्मण एव बोधः कारितः न तु 
जीवात्मनः । शंकराचा्यंस्य “उत्तराच्वेदाबिभूतस्वरूपस्तु*""अस्य सूत्रस्ये- 
तत् तात्पर्यं यत् उक्तमत्र ( अथ य एष सम्प्रसाद्ः"““› इत्यत्र ) निज. 
शरद स्वरूपं प्राप्तस्य जीवात्मनः कृते तथाभूतानि विशेषणानि प्रयुक्तानीति 
तदाधारेण ददरशब्दो जीवात्मवाचकः स्वीकतुं न शक्यते-यत्राविभत- 
स्वरूपो जीवो विव्ये `” परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन शूपेणाभिनिष्प- 
शते, इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म तद्रूपतयेनं जीवं उयाचषटे 
न जैवेन शूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्यम् शरुतं तदूनह्य, तश्च अपहत- 
पाप्मत्वादिधमेकम् । तदेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपम् .“तत्त्वमसि' 
इत्यादिशासखरेभ्यः०,२ । | 

अन्येषामाचायीणां तु एतत् तात्पयं यदन्न स्वकीये बिद्युद्धस्वरूपे 
निस्सन्देहं जीवात्मन एव निर्देशः एतद्थंमेव श्रुतिगतानि सबोणि 
विशेषणानि चरिताथौनि किन्तु जीबो ब्रह्म न भवितुं शक्नोति 
इति दहरे न जीवबोधकः । 
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निम्बाकंस्य कथनमस्ति यत पूर्वोक्तगुणयुक्तो नित्याबिभूतस्वरूप 
परमात्मा दहरः आबनिभूतस्वरूपो जीषस्तु* न" 

मण्वेनाष्यु्म् - (तत्र हि परमेश्वरप्रसादाविमूतस्वहूपः भययुच्यते 
यत्प्रसादात् स मुक्तो भवति स मगवान्ः पूर्वोक्तः ( दहरः ) | 

शंकरमतिरिच्य द्वितीयस्यैव अर्थस्य अधिकोपयुक्तता। बल्लभेनेत्थं स्प. 
ष नतु शब्देन नायमर्थो दृष्यते किन्तु किचिदन्यदस्तीति न नकारः 
प्रयोगः" | 

शंकरेण द्वा्िंशत्रयोषिंशसू्तयोः स्वतन्त्रमधिकरणं स्वीकृतम् । मध्वे- 
नापि तदेवानुद्धतम् ; अत्र एततप्रतिपादितं बतेते यत्-न तत्र सूरयो 
भाति न चन्द्रतारकम्,, ˆ * -अत्र यस्य बणेनं बतते स न कश्चिद् भौतिक- 
प्रकाशः अपि तु स्वयं परब्रह्म सः किन्तु रामानुजनिम्बा कंवज्ञमैरेतप्पूबो 
धिकरणस्येषांशं स्वीकृत्य दहरस्य परमात्मत्वे एका भन्या युक्तिः प्रदर्शिता । 
अणुभाष्यस्य प्रकाशटीकाकारेणापि एतदेव स्वीकृतम् (तेनेदमधिकरणं 
पूवौधिकरणोपोद्धाततया^ तस्येव शेषः” । तेषामेतन्तात्पय यत् एकोनविंशे 
( उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु, इरयसिमन् ) सत्रे अनुकतौ जीवः, दृह 
रश्च अलुकाय ब्रह्म तस्य दहराकाशस्य ब्रह्मणः अनुकारादयमपहतपाप्मा- 

 दिगुणको बिमुक्तबन्धः प्रत्यगात्मा न दहराकाशः । तथाहि प्रत्यगात्मनो 
विमुक्तस्य परब्रह्मानुकार ¢ 

यदा पश्यः पश्यते सकमवणं कतोरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । 
तदा विद्धान् पुण्यपापे विधूय निरं जनः परमं साम्यसुपेति ॥ 

अतः अनुकतो प्रजापतिवाक्यनिदिष्टः अनुकायं ब्रह्म दहराकाशः» । 
निभ्बरकेण एतदेव इत्थं प्रतिपादितम्--'तस्य नित्याविभूतस्वरूपस्य (तमेव 
भान्तमनुमाति सवम् इत्यनुकृतेश्वानुकत्तो जीबो नित्याविभृतस्वरूपो 
दहरो न भवितुमर्हति 
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बश्कमाचायः अपि एतदेव सम्मत॒ते--'सवैः शपि पदाथः तमेवानु- 
करोति सूयं रश्मयः इव, छाया पुरुषमिव, तस्माद् वाक्ये भगवदनुकारि 
त्ववचनान्न नानाथेकल्पनम् । 

अत्र इत्थं प्रतिपादितं बतंते यदू “अंगुमात्रपुडषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति । इत्यत्र, तथा “अंरष्ठमात्रः पुरषो ज्योति रिवाधूमकःः 
इत्यत्र च वर्णितः अंगुष्ठमात्रपुरुषः जीवात्मा न भ्रत्युत ब्रह्म अस्ति । यतो 
हि भूतस्य भव्यस्य च नियन्ता परमेश्वरादन्यः कथिदपि न भवितु 
महति । स च परमात्मा एतदथमंरा्ठमात्रः प्रतिपादितः यत् मनुष्याणां 
हृदयमंराधप्रमाणें वतेते तत्रैव च तस्य स्थितिः । भक्तश्च तत्रैव तस्य 
ध्यानं करोति । एबभूतस्य ध्यानस्य चाधिकारी मनुष्य एव न कथिदन्य 
प्राणी । 

( १।३,२६-३३ ) थत्र ब्रह्मविद्याया अधिकारी निर्णीतः । तत्र मलुष्य 
एव ब्रह्मविद्याया अधिकारी दैवता अपि वेति प्रश्नस्योत्तरे एतदधिकरणं 
देवतानामपि तद्धिक)!रित्वं निश्िनोति । 

( १।३।३४-१८ ) एतद्धिकरणं शुद्रान् अपि ब्रह्मविद्याधिकारिणः 
प्रतिपादयति । 

( १।१।३६ ) अत्र एतस्रतिपादितं बतते यत् कटोपनिषदः . "यदिदं 
किंच जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्*--- । एतस्मिन्मंत्रे यस्य प्राणस्य 
निर्देशः स ब्रह्म एव । 

( १।६।४० ) एतत्सूत्रमेतत्रतिपाद्यति यत् छान्दोग्योपनिषदः ^९ष 
सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात्समुत्थाय परं भ्योति रुपसम्पद्य स्वेन कूपेणा- 
भिनिष्पशतेः इति मंत्रे यस्य उयोतिषो वणेनं तदु ब्रह्मेव । | 

( ९।६।४१ ) एतस्थैतत्तात्पय यत् छवन्दोग्योपनिषदः, आकाशो वै 
नाम नामरूपयो” निवंहिताः ̀  " "इत्यादिमन्त्रे प्रतिपादितः नामशूपयो- 
निंषेहिता आकाशः; न भौतिकः आकाशो न जीवः अपि तु परनरह्मैव 

एतद्पर ाचत्वारिंशत्तमत्रयश्चत्वारिशत्तमसत्रे शंकरवल्लभानुसार प्रथ 
गधिकरणं निमोपयती एतेसप्रतिपादयतः यत् बृहदारण्यकोपनिषद 
"कतम आत्मेति यः अयं षिज्ञानमयः, प्राणेषु हृथन्तञ्योतिः पुरुषः” अस्यां 

१, ¶्र° सू° १।३।९९ अणुना प° ४१५ 
२. क> उ० २।१।१द ३. तत्रैष २ १,१३ 
४, ० दु० २।६।६ ४, @1°> ० ८।१४।१. 
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श्रतौ यस्य विज्ञानमयस्य उल्लेखः स॒ जीवात्मनो न प्रत्युत परमात्मनो 
शोतकः । 

राभानुजनिम्बाद्छौ अन्तिमसूत्रत्रयस्य एकमधिकरणं स्वीङ्कःय तत्स- 
म्बन्धं छान्दोग्यो पनिषदः “आकाशो बे नाम नामहूपयोः.ˆ-'एतया श्रत्या 
मन्येते तत्र चेत्थं समीक्षमाणौ यत् छ्रान्दोग्योपनिषदः (आकाशो वै 
नामः--” इति श्रतौ आकाशपदेन परब्रह्मणो निरदंशः मुक्तावस्थापन्नस्य 
जीवात्मनो वेत्यन्ते एतन्निश्चिनुतः यत् मुक्तावस्थापञ्नो जीब एव आकाश 
( परनह्य ) न; यतो हि जीवात्मनः परमात्मनश्च भिन्नता स्पष्टतया 
श्रतिषु प्रतिपादिता बते । 

मष्वाचायः अन्तिमसूतरत्रयं प्रथक प्रथगधिकरणत्रयं मनुते । एतस्य- 
मते तत्र एकचत्वारिंशत्तम सूत्रं छान्दोग्योपनिषदः 'आकाशो वे नाम“. 
इति श्रतेः आकाशं निर्दिशति । दवि चत्वारिंशत्तमं च सूत्रं बृहदारण्यकोप 
निषदः युषुपौ ताबत् अयं पुरुषः प्राजञिनात्मना* सम्परिष्वक्तो न बाय 
किचन वेद् नान्तरम्” इति श्रतेः प्राज्ञप् तथा द्विचत्वारिशत्तमं सूत्रं बृह- 
दाहरण्यकोपनिषदः "स्वेस्य वशी सबेस्येशानः' सबस्याधिपतिः इति 
श्रतेः सर्वस्यानिपति निर्दिशति । एवं च “सबेस्याधिपतिः सवेस्येशानः 
बा एष नेति नेतीत्यादिशब्देभ्यो नित्यमिमाः भिष्णुरेव” इत्थमुपसंहरन् 
सः एतन्निश्चिनुते यत् एतत्सवं पर्यव ॥ ; 

प्रथमाध्यायस्य चतुथेः पादः 
( पादपरिचयः ) आद्येषु त्रिषु पादेषु जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्मेति 

निरूपणपूषेकं श्रुतिवाक्येस्तस्ममाणितम् । श्रतिषु च यथास्थलं 
भतीयमानः संदेहः विचारपूबेकं निवारितः । आकाशः, आनन्द- 
मयः, उयोतिः, प्राणः इत्यादयो ये शाब्दाः ब्रह्मपरका न प्रति 
भान्ति स्म अपि तु जीवात्मनः जडप्ररृतेवो बोधकाः प्रतीयन्ते 
स्म॒ तेषां सर्वषां ब्रह्मवाचकत्वं सञ्ुपपादितम् । यथाप्रसंगम. 
न्यदपि निर्णतिम् । किन्तु यत्र॒ छत्र श्रतिषु सांख्यसिद्धान्ताु 
सारिणः पदाथः अपि समुपलभ्यन्ते । ये भत्य्थं न सम्यगवगच्छुन्ति 

१. ० ठ० ४।३।६१ २. तत्रेव ४।४।९३ 
2. अण सु° १।३।४२ भर् भाग ८० ४8३ 
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ते तानपि वेदमूलकान् प्रतिपादयन्ति । अतः तेषां वेदमूलकतानिरासाथं 
चतुर्थपादस्य आरम्भः । 

आद्यद्धितीयतृतीयपावयोः छान्दोग्यप्रशचत्युपनिषत्यु उक्तानाम् उपा-. 
सनाविषयकवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदशितः। भस्मिश्च पादे कठट- 
प्रभृत्युपनिषदां येषु वाक्येषु सांख्यमतपोषकाः शब्दाः प्रतिभासन्ते ते 
सरवे भ्रकृति-प्रधानाग्यक्तादयः ब्रह्मवाचका इति षिचरेण सबेवाक्यानां 
ब्रह्मणि समन्वयः प्रदशयिष्यते । 

( प्रतिपाद्यसंकेतः ) भस्मिन् पदे- 
( १) शंकरमते अव्यक्तादिसंदिग्धपदमात्राणामेव समन्वयः | 
( २) रामानुजमते स्पष्टतर जीवादिलिगकवाक्यविचारः । 
( ३ ) निम्बाकंमते सांख्याभिमतान्रह्यात्मकभ्रधानादिप्रतिपादकवाक्यानां 

ब्रह्मणि समन्वयः । 
( ४ ) मध्वमते अन्यत्रैव प्रसिद्धानां शब्दानां बिष्णौ समन्वयः | 
( ५ ) बस्लभमते जीवजडससुदायात्मकाथनिरूपकतया मतान्तरभ्रौतता- 

श्रमजनकानां प्रकीणंकवाक्यानां विचारः । 
सविश्लेषणप्रत्यधिकरणमभाष्यपंचकस्तमीश्चणम् - 
( १।४।१{-७ ) एतत्प्रकरणमेतत्प्रतिपाद् यति यत् “महतः परमन्यक्तम्- 

ठ्यक्ता^सुरुषः परः“ "1 इत्यत्र कटोपनिषदो वाक्ये अव्यक्तशब्दः सांख्या- 
भिमतप्रघानवाचको न अपि तु स्थूलशरीरस्य कारणत्वात् सूरंमशरीरस्य 
वाचकः । सृदमं हि अव्यक्तशब्दबाच्य्--'सृचमं त्विह कारणारमना 
शरीरं भिवच्यते सूदमस्य अव्यक्तशब्दादेत्वात्"। तथा-'नाव्यक्तशब्देना- 
न्रह्मात्मकं भ्रधानमिहाभिधीयते' `` शरीराख्यरूपकषिन्यस्तस्य अव्यक्तः 
शब्देन गृहीते: । मध्वाचार्येण पंचमषधसूत्रयोरन्तरे “भ्रकरणात्, इत्ये- 
कमन्यत्सूत्रं स्वी्तम् वथा अष्टमं सूत्रमपि अस्मिन्नेव अधिकरणे संयोज्य 
'अवग्यक्तेन' बिप्णो्निदेशः छृतः। तेन च चतुथसूत्नस्य ( ज्चेयत्वावचनाश्च ) 
इत्यस्य अथः सवंथा भिन्नः प्रतिपादितः। मध्वातिरिक्तानामन्याचायोणां मते 
शत्र एतन्तात्पयेम् यत् अव्यक्तपदेन प्रधानस्य बोधो न भवितुमहेति | 
यथेवमभविष्यत् स ( अव्यक्तः ) श्ञानस्य धिषथः ( ज्ञेयः ) अवक्त्यत | 
यतो हि सांख्यमते पभधानज्ञानेनैव मोक्षो लभ्यते छन्तु एतत् पूवं न 
प्रतिपादितम् । भतः अव्यक्तेन कस्यचित् अन्थस्येव बोधे तात्पयैम्। ` 

१, क० ठ० १।३।११ १. शां० मार भर* ७८७ 

2. श[° भार १० १९द् 



द्वितीयः अष्यायः ८१. 

तत्र मभ्वमते, अव्यक्तेन बिष्णोर्निर्देशः । यतो हि विष्णुमतिरिच्य 
श्रतिः नान्यत् किमपि ज्ञेयमभिधत्ते। तत्रायं हेतुः यत् यन्मृलं तदेष 

ज्ञेयम् ; यश्च धिकारः स तु प्रत्यक्ष एवेति न ज्ञेयः । 
बहलमाचा्॑मते पूर्वो्तशरतौ अव्यक्तशब्देन भगवक्छपाया अहणम् । 

यतो हि सा भगवरस्वरूपा ब्रह्मवत्सुच्मा घ। बतंते । तथादि-बुद्धेरात्मा 
विज्ञानम्" तदु ब्रह्मविषयकं महद् भवति । ततः परमल्यक्तम् › न प्रक- 

यम् मगवल्ृपा इव, सा तु भगवदधीना! । तथा--सूचमं तदु ब्रव 
धरमधर्मिणोरभेदात्। अब्यक्तशब्देन हि सूदमसुच्यते । तदेव हि सवं 
प्रकरेण न व्यज्यते । अहैस्वात् तदेष अर्हम् योग्यम् । उभयत्राप्ययं हेतुः । 

तस्माद् धमेषिणोरभेदात् भगवानिव सूत्ममिति तत्कृपेषाग्यक्त- 
वाच्याः । 

( १।४।८-१० ) एतत्मकरणमेतन्निदिंशति यत् अजामेकां लोित°- 

सयक्लङ्ृष्णाम्*--इत्यस्मिन् श्वेताश्वतरमन्त्रे प्रतिपादिता लोदितदयुक्ल- 
कृष्णरूपा अजा सांख्याभिमता प्रकृतिः प्रधानं बा न, भ्त्युत सा “उयोति- 

रुपक्रमा तेजोऽबन्नरूपा प्रकृतिः या च परमेश्वरात् उत्पन्ना चतुर्धिध- 
मूतसमृहस्य जननी च अस्ति । यतो ि छ्यन्दोगाः.( सामवेदिनः ) 

 सेंजोऽबन्नानां" परमेश्व रादुतपत्तिमुक्तवा यदश्ने रोहितं रूपं तत्तजसः, यश्च 
दयक्लं तत् जलस्य, यच्च छृष्णं तदन्नस्य हत्थं तेषामेव लोदितादिरूपं 
कथयन्ति । अत्न तेषामेव तेजोऽबन्नानां प्रत्यभिश्चा भवति, अत्र अजा- 
मन्त्रः प्रधाननामिक्रायाः कस्याथित् स्वतन्तरप्रकृतेने बोधकः एतत् नक्ष 
वादिनामेतत्कथनेनेव निश्चीयते यत्-“किं कारणं ब्रह्म" 
ब्रह्मणः किं सहायकम् , इत्युपक्रम्य "ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् 
देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिगृढाम्" इतिकथनेन समस्तजगतः उत्पाद्यित्री 
परमेश्चरशक्तिः ब्रह्मणः सहायिका अवगम्यते । वाक्यशेषे अपि (मायां 
तु प्रतिं विद्यात्" इत्थं तस्या एव शक्तेः प्रतीतिरिति शजामन्त्रेण न 

काचित् अपि प्रधानाभिधाना स्वतन्तर्रकृतिः प्रतिपाद्यते , प्रत्युत सेव 
देवशाक्तिः यत्र नामरूपं च अव्याकृतं या च नामरूपयोः पवोषस्था संवा- 
स्मिन् मन्त्र प्रतिपादिता बर्तते । तेजोऽबन्नरूपस्त्रिरूपश्च तद्विकारः इति 
सापि त्रिरूपा उक्छा। एषं तस्या अजात्वप्रतिपादनं तथैव काल्पनिकं 

१,अ०मा० पू० ४७ (कलकत्ता) २. अणुभाष्यम् १० ४८०८१ 

२. श्वे° छ १।९।४ ४. छा० उ० ६।२।३,४ 

४. श्वे छ० १।१. ६. तत्रैष १।३ 



८१ ब्ह्मसूत्रपरसुखमभाष्यपक्हघमीक्षणम् 

यथा अधेनुत्वे अपि वाचो घेनुतवप्रतिपादनम् ,* दयुलेकादीनां च 
अनग्नीनाम् भग्नित्वम्।* यथा वा सूयेस्य मधुः प्रति पादनप् । 

रामानजेन निम्ार्केण च नवमसूत्रस्य “उयोति रुपक्रमाः अस्य 
शब्दस्य ज्योतिः ब्रह्मलक्षणम् उपक्रमः कारणं यस्या इति उत्पत्त्या (ब्रह्म 
कारणिकाः इति तथा दशमसूत्रस्य कल्पनाशब्दस्य “कल्पनाः क्लुध्िः 

सेष्टः इति व्युस्पत्त्या कल्पनोपदेशात् इत्यस्य “जगतूखष्ट-थ॒पदेशात्? 
इति च अर्थः छतः । तथाहि रामानुजः-'सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापूवे- 
मकल्पयत्, इति कल्पनं खष्टिः अत्रापि “अस्मान्मायी खजते विश्व- 
मेतत् इति जगत्-सष्टिरुपदिश्यते""* न विरोधः, । ब्ञभाचार्येण इदं 
सूत्रं ऽयोतिरुपक्रमातत' इतथं स्वीकृतम् तथापि शजाशाब्दस्य व्याख्यायाम् 
शंकर पव अनुख्तः । तन्मते अजाशब्देन ञयोतिरेवोच्यते। अग्निसूय- 
सोमबिथु्रषा ब्रह्मणो हंसोक्तचरणरूपा । भगवत्कायशरूपतवात् । तासां 
त्रिवृतं त्रिषृतमेकेकां करवाणीति श्रुतेश्च भ्रथमोत्पन्ना देवता अजाशब्देन 
उच्यते । तत्र हेतुः उपक्रमात् अत्रैषोपक्रमे "तदेबाग्निस्तदादित्यस्तद्वा- 
युस्तदु चन्द्रमाः"* इति । 

मध्वाचर्येणापि सूत्रं बल्लभवदेब स्वीकृतम् तथा अधिकरणस्य अय- 
मर्थः कृतः यत् यज्ञसूचकाः ञ्योतिष्टोमादिशब्दा अपि विष्णोरेव सूचकाः । 
पतम्मते प्रथमे अधिकरणे अव्यक्तेन विष्णोरेव निर्देशः इति तदनुसारम् 
अस्मिन्नधिकरणे अपि तथा स्वीकृतिः स्वाभाविकी | ॥ 

( १।४।११-१३ ) अस्मिन्नधिकरणे पंचानामपि माष्यकाराणामेक- 
मत्यं यत् श्रहदारण्यकोपनिषदः “यस्मिन् पंच पंचजनाः' आकाशश्च 
भरतिितः अस्यां श्तौ सांख्याभिमतानाप् (मूलप्रकृतिरविशृतिः` ˆ ˆ“ 
इत्यादीनां पंचविंशतितच्त्वानां न निर्देशः अपि तु पद्नानां प्राणानां 
निर्देशो वतंते । । 

( १।४।१४-१५ ) उक्ताधिकरणत्नितये जगतः सष्टौ सांख्याभिमत- 
प्रधानस्य कारणता निराकृता, अरसिमश्चाधिकरणे एतन्निश्चीयते यत 

१, वाच चेनुमुपासीत तस्याकत्वारः स्तनाः ( घु° उ* ५।८ ) 

२. असौ वा लोकः भग्नः ( नु° उ° ६।२।९ ) 
२. मसौ वा चादित्यो देवमधु (छा ३।१:१ ) 
४, दा° भा० प° १९५ ४. णु भाग ए० ४९४ (चौर) 
€" घु० उ० ४।४।१अ ७० ख[०्काण्र ,. 



हितीयः अभ्यायः ८द 

जह्मणो जगत्कारणतायां न कापि विप्रतिपत्तिः । रामातुजनिम्बाको अपि 
भस्याधिकरणस्येदमेव तात्पयं स्वीक्कुरुतः किन्तु ताभ्यामेतदधिकरणं 
विगताधिकरणवितरेचितसांख्योक्तप्रधानकारणवा दस्यैव खंडनमिति स्वी 
कृतम्। सांख्यस्य भयं सिद्धान्तः यत् ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकारणत्वं नोप- 
पद्यते यतो हि छुत्रचित्त जगतः कारणं “सत्, प्रतिपादितं वतते-त थाहि 
'सदेव सोम्येदमग्र, आसीत्, छुत्रचिच्च असतः सदुत्पत्तिरुक्ता- 
'असद्रा* इदमग्र आसीत् ततो बे सदजायत । एवमेव प्रतिवेदान्तवाक्यं 
भिन्नत्वेन सृष्टियिषयप्रतिपादनम् । तथहि-एतंस्मादात्मन भाकाशः" 
सम्भूतः; इत्याकःशादिका खष्टिः आम्नायते । कवित् तेजआदिका 
"तत्तेजः अस्जतः', कचंत् प्राणाद्का; स प्राणमस्रजत भ्राणत्् 

श्रद्धाप्" कचिदकरमेणेव लोक्रानामुर्पत्तिराम्नायते- स इमान् लोकान- 
सजतः° एवमनेकध। षिश्रतिपत्तेबेस्तुनि च विकल्पस्यानुपपत्तेः न वेदा 
न्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या; समतिन्यायत्रसिद्धिभ्यां 
तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्यः । अन्यप्रमाणविद्धस्य प्रधानस्येव कारणतेति 
वेदान्तवाक्षयतात्पयंमिति मन्तव्यमिति भाषः । अत्र वेदान्तस्य इदयुत्तरं यत् 
कायैविषये एवंभूतायां विप्रतिपत्तौ समुपलभ्यमानायामपि कारणविषये न 
कुत्रापि विप्रति पत्तिरुपलभ्यते । यथाभूतो हि एकस्मिन् वेदान्ते (एकस्या 
मुपनिषदि) सवे्ञः, सर्वेश्वरः सवौत्मा, एकः अद्वितीयः कारणत्वेन निदिष्ट 
तथव वेदान्तान्तरेषु अपि निर्दिश्यते इत्यादिःस्पष्टीकृतं च एतत्सव शर 
माष्ये (सत्यं ज्ञानमनन्तं * ब्रह्म इत्यारभ्य प्रतिवेदान्तमविगीताथत्वात्' 
इत्यन्तेन चतुदंशसूत्रे तथा अवशिष्टम् पंचदशसुश्रे च । तथेव च राभा 
य॒जेनाप्यनु त्य पूर्वोक्तयोरभयोः सूत्रयोः श्रीभाष्ये समर्थितम्--“अत 
स्एृतिन्यायगप्रसिद्धं प्रधानमेव जगत्कारणं वेदान्तवाक्यैः प्रतिपाद्यते इति 
चतुदं शसूक्रे भाशंश्य (अतो ब्रह्मेककारणं जगदिति स्थितम्?“ इत्यन्तेन 
पंचदशसूत्े। तथेव च निम्ब कगापि-'समाकषौत्ः इति पंचद्शसुत्र 
अचेतनस्य प्रधानस्य अन्तः प्रविश्य प्रशासिव्रत्वाद्यसम्भवात् तदन्तरा- 
त्ममूत मन्याछरतं ब्र्े्युच्यते । जगत्कारणप्रतिपादकेषु वाक्येषु लक्षण- 

0 कि ए. 11 1 1 त १, [1 

१. @|० ठु० ६।३।१।, २. ते० उ० २।७ 

३. तै° उ० २।१ ८, छा० उ० ६।२।३ 

५. प्र° उ० ६।४ ६. ° उ ४।१।२ 

७, तं° ० २।१ तथाशां० मार प° ८५२६१ 

८० भ्ी* भा° प° २३०२-३ 



८४ ब्रहास् तरप्रसुखमाष्यपच्चकषमीक्षणम् 

सृत्रादिन निर्णीतं बह्व ग्र. न प्रधानशंकागन्धः, अपीतिभावः इत्या- 
विनि उक्तम् । वल्क्मेन च सांख्यमतं पूवेमेव निराकृतमवगत्य एतदधि- 
करणं सामान्यतया समन्वयव्राद्रूपेण गृहीतम् । मधवाचायेग वचतुदेशं 
पंचदशं चोभयं सुत्रं शंकररामानुजालुकूलमेब व्याख्यातं किन्तु पंचदशं 
सूत्रं एथगधिकरणं स्वीछ्त्य अयमथेः कृतो यत् यद्यपि सर्वे शब्दाः 
शन्ते परमात्म(षिष्णु)वाचकाः तथापि लोकवेदानुसारं ते अन्यानपिं 
अथौन् सूचयन्ति; तथाहि-परमात्मवाचिनः शब्दाः अन्यत्र समाकृष्य 
ठ्यबह्धियन्ते- 

परस्य वाचकाः शब्दाः समाकृष्येतरेष्वपि । 
उयबहियन्ते सततं लोकवेदालु सारतः ।२ 

( १४१६१८८ ) अस्मिन् प्रकरणे शंकरवस्लमाभ्याम् एतस््रमाणितं यत् 
कौषीत किन्राह्मणे भ्यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कतौ यस्य बै तत्कमं 
स वै वेदितव्यः» इति श्रुतौ वेदितव्यरूपेण य उपदिष्टः स न जीवः 
नापि च सख्यः प्राणः भपि तु परमात्मास्ति तथाहि- "परमेश्वर एवाय- 
मेतेषां पुरुषाणां" कतो. “इत्यादि । अयमेव भावः वल्लभेनपि 
स्वभाष्ये* विस्तरेणाभिदयोतितः | रामानुजनिम्बा्चौ च अधिकरणस्य 
सामान्यां स्वीदरबन्तौ अपि उद्धरणवाक्ये "पुरुषशब्दस्य सत्वात् एतद् 
अधिकरणं सांख्यमतनिराकरणेन विशेषतया सम्बध्नीतः तथाहि---अत्र 
पुण्यापुण्यपरवशः शुद्र: कतेतरज्ञः"-" "“ "पुरुषो बा अभिधीयते । अतः सबे- 
वेदान्तेषु परमकारणतया प्रसिद्धं परं ् रहमेवात्र वेदितव्यतयो पदिश्यते!०... 
तथा तस्मादस्मिन् वाक्ये पुरुषादथोन्तरभूतस्य निलिल्लजगत्कारणस्य 
परस्यैव ब्रह्मणो वेदितव्यतया अभिधानान्न तन्त्रसिद्धस्य पुदषस्य तद्- 
धिष्ितस्य वा प्रधानस्य कारणत्वं कवचिदपि वेदान्ते प्रतीयते इति सिद्धम् 
इति रामानुजः । तथा, “यो बे बालाकेः इति वाक्ये धमोधमंकर्मफलमभोक्ता 
तन्त्रोक्तपुरुषो वेदितव्यः इति न वक्तुं शक्यम् , परमात्मेवात्र वेदितव्य- 
त्वेन निर्दिष्टः, तन्त्रोक्तपुरुषप्रमाणामावात्.^ इति निम्बाकः। 

१, निर भाण् प° २२२ 

२. प° भा प° ५० ( पद्चपुराणवचनम् ) 

इ. बण त्रा० ४।१९ ४. शा० भार पू* ८६६ 

५. अणुमाष्ये १९९-३० पृष्ठयोः द्रष्टभ्यम् ( कलकता -संस्करणे ) 

६-७. रा० आ० प° २०५६ ८. नि० भाग पू० २३२ 



हितीयः अध्यायः ८१ 

( ।१।१६-२२ ) पतलप्रकरणमेतभिर्दिंशति यत् ब्रृ्दारण्यकोपनिषवः 
(न वा अरे सर्वस्य कामाय सवं श्रियं भवति?“ इति मन्त्रे यस्य 
आत्मनो निर्देशः स विज्ञानात्मा ( जीबः ) न भत्युत परमात्मा अस्ति, 
तथाहि शंक -'परमात्मोपदेश एवायम् ।. कस्मात् वाक्यान्वयात् । 
वाक्यं हीदं पौवोपर्येण अवेच्यमाणं परमात्मानं प्रतिअन्बितावयवं 
लद्दयतेः | तथा च वहलमः-इदं वाकयं भगवत्येव अन्वेति । नात्र जीव- 
प्राधान्यगन्धःग अपिः... ˆ^" । तथा च निम्नाकंः--आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
इत्यादिना परमातमा? द्रषटव्यत्वेन म्राह्यः' राभावुजब अस्मिन्नपि अधिकरणे 
सांख्याभिमतपुरुषस्येव निराकरणं मनुते-'किमस्मिन् वाक्ये द्रष्टव्यतयो- 
पदिश्यमानस्तन्त्रसिद्धः" पुरुष एव अथवा स्ज्ञः सत्यसंकल्पः सर्वेशचरः' 
सर्वेश्वर एव अस्मिन् वाक्ये प्रतीयते. -- *-“शत्यादि | 

एतदधिकरणम् अतिशयेन मदच्त्वपूणेम् । यतो हि अत्र अयं संदेह 
यत यदि उक्तश्रुतौ आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति इत्यत्र आत्मन् 
शब्दो जीवस्य वाचकः तदा तस्यामेव श्रतौ “आत्मनस्तु विज्ञानेन सर्वं 
धिज्ञातं भवतिः शरयत्र आत्मन् शब्दः कथं ब्रह्मणो बोधकः संजातः । 
अस्मिन् विषये आश्मरथ्यस्य ओड्लोमेः काशकरतस्नस्य चंतेषां शयाणां 
त्रयो बिचाराः प्रदत्तास्तेषु चान्तिमस्येव सिद्धान्तपक्षः । द्वाविंशं सूत्रं 
काशक्ररस्नस्य मतमभिव्यनक्ति । अस्य च विभिन्ना अथौः कृताः। 
शंरश्य तत्रायमभिप्रायो यत् परमात्मा एव उक्तेः पूव जीवात्मनः स्थितौ 
तिष्ठति अथोत् 'अस्येष परमात्मनः अनेनापि विज्ञानात्मभावेन अवस्था- 
नात् उपपन्नमिदमभेदेनोपकरभणमितिकाशकृत्स्न आचार्यो मन्यते । तथा 
चच प्राह्मणम्-`अनेन जीवेनात्मना अनुप्रबिश्य नामरूपे व्याकरबाणि" 
इर्येव जातीयकं परस्यबार्मनो जीवभविन अवस्थानं दशयति । एत- 
 स्थैतन्तात्पय यत् ब्रह्मजीवयोस्तादात्म्यम् अस्ति । 

किन्तु रामादुजनिम्बारकर्पाम् (अवस्थितः इत्यस्य अन्य एवाथः स्वी 
कृतः । तयोबिं चारेण “अवस्थितेः इत्यस्य (जीबात्मनि अवस्थानात् 
अयमर्थः । इत्थं जीवशब्दे ब्रह्मणः अथः अन्तर्निहितो बतते तथा 
सर्वषां जीवानां ब्रह्मणः शरीरत्वात् सवं जीवात्मवाचकाः शब्दाः ब्रह्म 

१. दु० छ० २।४।५ १. शां० भा० पू ८४ 

२. अणुभाष्ये पृ ५६२-२२ ४. नि० भा० प° २३६ 

५. रा० भाण ¶० २०७ ६. ऋा० €।१।२ 

७. शाग् भाग्प्रु° ८८८ 
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बाचकाः । य भात्मनि तिष्ठम् आत्मनः अन्तरः यम् आमा न वेद् । 

यस्यात्मा शरीरम्“ "“ "अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सवोत्मा । 

(जीवात्मनि स्वनियभ्येः अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम् इत्यादौ 
प्रसिद्धस्य परमात्मनो नियन्हुत्वेन अवस्थिते हेतोनियम्यपदेनोपक्रमादौ 
नियन्वृपरिग्रहः* । 

इतथं च तौ द्वावपि अन्तयोभिणमनुलद्य जीवन्रह्मणोव्येक्तिगतवि- 
भिन्नतां स्पष्टीषृतषन्तीौ । 

वहकमेन च "अवस्थितः, इर्यस्य “अवस्थाः अथः स्वीकृतः तथा 
जीवस्तेन भगवतः केवलम् अवस्थाविशेषः प्रतिपादितः । अतः ये शब्दाः 
जीववाचकाः तेभ्यः सर्वेभ्यः ब्रह्मणो बोधो जायते, (तस्माञजीवोपक्रमो 
भगवत एव अबस्थाबिशेपो जी इत्यस्य लिंगम्? | 

एवंभूतायां परिस्थित्याम् एतन्निश्चेतुं सवथा दुष्करं यत् ब्रह्मजीवयो 
अन्तरं प्रतिपादयता सूत्रकारेण केन युख्यलच््येण अयम् अबस्थितिशब्द् 
प्रयुक्तः । स्यात् , एतच्छब्द्भ्रयोगे तस्य किमपि न विशेषतारपयं भवेत् । 

( १।४।२३-२७ ) इदमधिकरणप् एतत् प्रदशयति यत् ईश्वरो जगतः 
न केवलं निमित्तकारणमपि तु उपदानकारणमप्यस्ति इति । 

अत्रापि रामानुजेन सेश्वरसांख्यस्य निराकरणमेव स्वीछृतम् 1 यस्या- 
नुसारम् इश्वरः केवलं निमित्तकारणप् प्रधानं च स्वातन्त्रयेण उपादान- 
कारणम् । बल्लभेन शंकरस्येव अनुसरणं कृतम् । षडदर्विरो सूत्रे "परि 
णामात् एव शब्दः शंकराभिमतविवतं परः अभिमतः किन्तु रामानुज्ञेन 
'परिणामात्त, एतत् प्रथक् सूत्रं स्वीकृत्य एतस्रमाणितं यत् एक एव पर 
मात्मा आत्मानं जगद्रपे परिणतं करोति अतः प्रथिवी, जलम्, अग्निः, 
अन्तरिश्चप् एतत्सवम् अस्येव रूपप्-- ब्रह्म“ ̀ -"जगचछरीरतया आत्मानं 
परिणमयतीति सवेषु वेदान्तेषु परिणामोपदेशः। तथेव ब्रददारण्यके" 
छृतस्नस्य जगतो ब्रह्मशरीरत्वं ब्र्मणस्तदात्मत्वं चाम्नायते -- पृथिव्यां 
तिष्ठन् पथिष्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद् यस्य प्रथिवी शरीरम् 
आपः शरीरम्**ˆ* * "यस्य अग्निः शरीरम् । सुबालोपनिषदि* च परथि- 
व्यादीनां तत्त्वानां परमात्मशरीरत्वमभिधाय वाजसनेयके अनुक्तानामपि 

१.२० भाग् पण २१० द. न° भाण प° २३७ 

द. ० भाग प° ५१२७ ४.१९२ घछु० ० २।७।३ 

९. १९४ बु ० ७ 
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तत्त्वानां शरीरत्वं ब्रह्मण आत्मत्वं च भयते-यस्य बुद्धिः शरीरम् , यस्य 
अषटकारः शारीरम् › यस्य चित्तं शरीरम् । एवं जद्मणो नामलूपबिभागा्- 
स्थूलचिदचिद्स्तुशरीरतया बहुभवनसंकल्पपूवको जगदाकारेण परि- 
णामः, श्रुयते? । 

अस्य पादस्य अन्तिमसूत्रस्य "एतेन सवं व्याख्याता “ब्याख्याताः” 
इत्यस्य ठयाख्या शंकरेण वल्लमेन चेत्थं कृता--'एतेन प्रधानकारणवाद 
प्रतिषेधन्यायकलापेन सवं अण्वादिकारणवाद्। अपि प्रतिषिद्धतया व्या. 
ख्याता वेवितव्याः* । तथा-एतेन ब्रह्मवादस्थापनपूवंकसांख्यमतनि- 
राकरणेन सर्वे पातञ्जलादिबादाः व्याख्याता.३ 

किन्तु रामाडुजनिम्बारकाभ्यामेतत्सूत्रमित्थं व्याङ्यातम्--“एतेन, पाद्- 
चतुष्टयोक्तन्यायकलपिन, सवेवेदान्तेषु ` जगस्कारणप्रतिपादनपराः सर्वे 
वाक््यविशेषाः चेतनावेतनविलक्षणसर्वक्ञसबेशक्तिनह्यप्रतिपादनपरा व्या- 
ख्याता.” । तथा - "एतेन अधिकरणसमुदायेन सधं वेदान्ता ब्रह्मपरत्वेन 
व्याख्याताः व्याख्याताः, । यस्येतत्तास्प्य तत्सर्वे वेदान्ताः केवलं ब्रह्म 
एव निदिंशन्तीति । 

एवं ठ्याख्यातस्य अस्य सूत्रस्य उभयप्रकारायां व्याख्यायाम् इदम- 
वधेयं बतंते यत् (१) शंकरेण चतुदृशसूत्रतः सप्तधिंशसूत्रं यावत् चतुषु 
अधिक्रग्णेषु सांख्यसिद्ध।न्तस्य कापि नामोल्लेखः अपि न कृतः। 
(२) रामानुज्ेन च येन केनापि कृपेण प्रत्येक्रमधिकरणं सांस्यसिद्धान्त- 

निराकरणेनैव सम्बद्धम् । | 
हत्थं दयो रुपसंहारेण एतत्स्पष्टं यत् शंकरेण पादारम्भे या एतं 

परतिज्ञा कृता भासीत् यत् शुतिषाक्यानां यान् कति पयशब्दान् वाक्यानि 
च प्रधानकारणवादिनः सांख्यसिद्धान्तपरकत्वेन आकलयन्ति तेषां निरा. 
करणपूवेकं वेकान्तसिद्धान्तपरकताप्रदशनमेवास्य पाद स्योदूदेश्यम्!९ 
सा न परिपालिता यतो दहि प्रायः पादाधं यावत् तेन तस्य सांख्य- 
सिद्धान्तनिराकरणस्य कापि संकेतः अपि नोपलभ्यते, रामलुजनिम्बा- 
कोभ्यां च शंकरमनुसरद्भ्यामपि समानकूपेण सम्पू्णंपादे सांख्यसिद्धान्त 
एत्र निराकृतः । | 

१. १९६५ दा० भा० प° २१४-१६५ 
द. शा० भाग प° ९१९ ब, अणु भाग प्रृ० ५४ 

४. दा० भार प° २१६ ४५. नि भा० प° २४१ 

९. अद क्त भ्रषानस्याशब्दस्वं तदचिदम् । रयुबिच्छालाघु" ° "अतस्ते 
वामन्भपरत्यं द शयितुं परः घंदरभः प्रवतत ( शा० भा० ¶० ७७५) 
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मध्वाचार्यस्य च व्याख्या अन्येषां, बतुणोम् अपि आचायोणाम् 
 इयाख्यातः स्वेथा भिन्ना । तेन सम्पूणेपादे प्रायः एतदेव प्रदशयितुं 
प्रयसितं यत् सर्वे शब्दा विष्णुवाचकाः, अनयेव च दृष्टथा तेन सवोणि 
सूत्राणि व्याख्यातानि । पश्चदशसूत्रे तेन स्पष्टमेततरतिपादितं यत् 
मुख्यल्पेण स्वे शब्दा विष्णुवाचकाः किन्तु ठ्याबहारिकपरिस्थित्यां ते 
जगतः अन्यवस्तूनामपि द्योतकाः । इत्थं यदि एकं वस्तु वषिष्णुत्राचक- 
शब्दैरनिदेष्ट शक्यते-यतो हि स्ब॑षामपि वस्तूनामेकमत्राधारः षिष्णु- 
रेव, तदा “जीवमुख्यप्राणलिगात्-ईइति सूत्रानुसारेण जीषः प्राणश्चापि 
विष्णुवाचकशब्दैरेव निर्देश्य भवितुं शक्येते । एतदाघरेणेव तेन सप्त 
दशसूत्रतः अमरे सर्वेषां सूत्राणां उ्या्या छता | 

इत्थं मध्वानुसारेण एष समस्तः पादः एतत्तात्पयंमपि पिपर्ति यत् 
अज-अग्यक्त-प्रकृत्यादिशब्दाः षिष्णुबोधकाः इति तदूव्याख्या यद्यपि 
स्वातन््येण प्रातिस्विको, भंशतश्च काल्पनिकी तथ।पि सर्वथा सा 
प्रथमाभ्यायशीरषकं समन्वयमाधरत्य छृतेति सामन जस्यपरिपृणौ । 

उपसंहारः 

्रथमाध्यायस्य आद्यपादत्रये दन्वोग्योपनिषदः प्रायः सर्वेषां सन्देहा. 
स्पदञुख्यश्चतिव।क्यानां संमरदः । प्रसंगतः केनचित् विरोषश्चारणेनैव 
अन्योपनिषदां वाक्यानि सयुदुधृतानि। 

प्रथमाण्याये ब्रह्मनिरूपणं वतेते किन्तु “जन्माद्यस्य यतः, इत्यारभ्य 
श्रुतत्वाच्च” इति सुत्तं यावत् ब्रह्मणः परिभाषायाः तस्य जगत्कारणत्वस्य 
च निश्चयानन्तरम् अपे अध्यायस्य शेषसूत्रेषु श्रतिवाक्येरेतदेव जिक्ञा- 
सितं यत् सन्देदास्पदश्रुतिवाक्यानां विशेषशब्डाः ब्रह्मणो वाचकाः 
सन्ति अन्यस्य वा । एतत् किन्तु निधितं मदन्छरपूणं च वतते यत् 
वेदान्तसूत्रैः सांख्यसिद्धान्तस्य पूर्णरूपेण विरोधः छतः । प्रथमाध्याय 
प्रथमपादस्य दैक्षतेनोशब्दम् इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च" इति सूतं यावत् 
ईक्षत्यधिकरणेन-पूबमेवेत्थं घोषितं यत् जगतः कारणं सांख्याभिमतं 
प्रधानं नास्ति। ततः प्रथमाध्यायस्य चतुथेपादे सांख्यसिद्धान्तानुसारि- 
णीनां व्याखुयानां पुनरपि विरोधः छृतः। भतः एतत्स्वीकन्तु सम्भवतः 
न असंगतं यत् समस्ते प्रथमाध्याये सूत्रकारः खांसङूयविद्धान्तस्याचेपेभ्यः 

बेशाम्तम् अभिरक्षिषु खतः अवतत । अन्येषां प्राचीनरूडिवादिसिदान्ति- 
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नां वेदं भरति याः अपि धारणाः स्युः सांख्यं तु केवलम् एवं भूतं मतं यस्य 
अनुयायिनः एतत्प्रमाणयितुं सवदा अवेष्टन्त यत् तेषामेव सिद्धान्ता 
श्रतिवाक्येषु अभिष्यक्ता वतन्ते । इत्थं सांख्यानुयायिनामेषा धारणा 
वर्तते यत् वेदान्तसिद्धान्तः--य्च श्रतिवाक्यसा्ाय्येन चेत्तनन्रह्मण 
सन्ताप् , जगतः तस्येब एकमात्रकारणसन्तां च स्वीकरोति-सय्ुचितो न 
वर्त॑ते । यतो हि तैः सर्वैः श्रतिषाक्येः प्रकृतेः, त दुत्पन्नमहदाशन्यतमतक्त्व- 
स्य, पुरषस्य ( सांख्यानुसारं जीवस्य ) बा बोधो जायते । फलत 
ए्षभूतानगेलव्याख्यानेभ्यः उपनिषदां रक्षणमेव वेदान्तस्य छते अत्य 
न्तमावश्यकमासीत् यदथ सूत्रकारेण पणेः प्रयासः ब्रह्मसूत्रस्य प्रथमा- 
ध्यायस्थंः तः सन्देहास्पद्श्रतिवाक्येः कृतः येषां व्य.ख्याः केनापि 
कारणेन सन्ददास्पदं भवितुं शक्नुवन्ति स्म । कानिचित् परिगणितानि 
¢ वाक्यानि, वस्तुतः रहस्यपूणोनि येषां स्वमत्यनुसारमनेके अथौ 
कत्त शक्यन्ते । एवंभूतान्यपि वाक्यानि वतन्ते येषां बिषये नतत् 
स्पष्टीकनत्त शक्यते यत॒ तेषां ग्भ्याख्धा किमर्थम् अपेक्षिता अवागम्यत | 
किन्त्वस्मिन् विषये अस्माभिः सूत्रकारस्य आलोचनायाः दुःसाहसं 
कत्तमेतदथ न पायेते यत॒ अद्यावधि प्राच्यः पाश्चात्त्यो वा न कश्चिदपि 
एवभूतः विद्वान् अभवत् नापि चाग्रे सम्भविष्यति यः सूत्राणां रचना- 
कालीनधार्भिकपरिस्थितिभिः, दाशंनिकपद्धतिभिः मीमां सारहस्येश्चेत्थं 
परिपूणेतया परिचितः स्यात् यः युक्तिभरामाण्येप्राबल्येन दृढतया एतन्नि 
णतु शक्लुयात यत कतमद् वेदिकवाक्यं विशेषेण व्याख्याह कत- 
मनच्च नेति। 

दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 

पादपरिचयः-प्रथमाध्याये एतत् प्रमाणितं यत् श्तयः एेकमत्येन 
जगतः निमित्तोपादानोभयकारणमेकमात्रं ब्रह्म समुद् घोषयन्ति । तच्च 
ज्ञानस्वशूपम् । एतदतिरिच्य एतदपि प्रमाणितं यत् न किमपि एवं 

१, यथा--त्र° सू० १३।८ ह्यत्र "एव पम्प्रखादः' "इत्यादि 
( छा <।३।४ ) छन्दोग्यध्रुतेः व्याङ्यानम् । 
 १.यणा-त्र० सु> ५।३।१७ हईत्यत्र ब्रहमनिङ्ूपणावधरे "अथ हैनं विष्यः 
शाहः पप्रच्छ कति देवा याह्ञवस्शयेति ( शर ° र ९।१ } हव्यस्य व्याख्यानम् । 



९० भहाुतश्युखमाष्यपक्ककषमीक्षणम् 

भतं वाक्यं वतेते यत् वेदान्तविरुदधं मतं स्थापयितुं पारेत्। सांख्यं 
तु अंशमात्रेणापि तथाकततं मसमथम्। 

इदानीं स्वपन्ते स्मृति-तकंषिरोधपरिदारम् ; प्रधानादिकारणवावा- 
नाम् भान्तिमूलकताम् , उपनिषत्सु च उक्तसष्टथादिप्रक्रियाया अधिरो- 
धादिधिषयान् प्रतिपादयन् श्रतीनां श्वुतिमिः स्मृतिमिश्च अविरोधं 
भरदशेयितु द्वितीयाध्यायस्य प्रारम्भः । अस्य आद्यपादह्ये श्रुतिनिरपेश्च- 
तकंसाहाय्येन वेदान्तविरुद्धं प्रस्येकाक्तेपं निराकुबता सूत्रकारेण एतत्भ- 
दितं यत् वेदान्तातिरिक्तः कथिदपि एवंभूतः सिद्धान्तो न वतेते यो 
निर्वोषास्पदतया स्थापयितुं शक्येत । 

प्रतिपाद्यसंकेतः-अस्मिन् पदे- 
( १) शंकरमते सांख्ययोगकाणादादिस्यृतिभिः सांख्यादिप्रयुक्ततकश्च 

वेदान्तसमन्वयस्य विरोधपरिहारः । | 

(२) रामानुजमते सांखूयादिस्मृतिभि बोधस्य परिदारः। 
( ३ ) निम्बाकंमते परः स्वसिद्धन्ते उद्धाबितानां दोषाणां निराकृतिः । 
(  ) मध्वमते च युक्तीनामविरोधः। 
( ५) वज्ञभमते च ब्रह्मविषयकसांख्यरपक्षनिराकरणपूत्रकं नानाविधानां 

्रुतिषिप्रतिषेधानां युक्त्या परिहारः । | 

सविर्टेषणप्रत्यधिकरणमाभ्यपश्चकसमीक्षणम्-- . 
( २।१-२ ) अस्याध्यायस्य प्रथममधिकरणम् इमम् आत्तेपं निरा. 

करोति यत् प्रधानं यदि जगतः कारणं न स्वीक्रियेत तदा कपिलस्मृतिः 
निरर्थिका स्यात् । भयमाक्तेपः सूत्रकारेण इत्थं निराकृतः यत् यत्र 
सषएतिद्धयविरोधः स्यात् तत्र श्रुत्यनुगाभिनी स्मृतिरेव प्रामाणिकी 
मन्तव्या । सांख्यसिद्धान्तभ्रतिपादिका कपिलस्सृतिः प्रधानं जगतः 
कारणं स्वीकरोति । मनुस्खत्यादयश्च स्मृतयः श्रुति्रतिपादितं ब्रह्मेव 
जगतः कारणमिति मन्यन्ते । एवंमूते व्यतिकरे, सम्प्राप्यमाणे ठक्त- 
विरोधे, वेदानुगामिनीत्वेन मन्वादिस्मृतीनाप् एव आधिक्येन प्रामाण्यम् । 

अत्र अपिकरणसामान्यार्थे सर्वेषामाचायोणाम् एेकमत्यम् किन्तु 
“5 “इतरेषां चानुपलब्धेः, इत्यस्य व्याख्या मतभेदेन छता 
वतते । 

शंकरषल्लभायुसारेण तस्य अयमथः यत् सांख्ये येन श्पेण महदा- 
दितन्त्वानां स्थीकृतिस्तेन रूपेण तेषां षणेनं भति-स्शृतिषु लोके वा न 
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त्रापि छपलभ्यते । अतः सांख्यस्घरतेः अप्राभाणिकत्वे न कश्चिद् 
संदेहः । शंकरेणायमेव भावः इत्थं प्रक्टीकृतः-प्रधानादितिराणि यानि 
प्रधानपरिणामत्वेन स्मरती कल्पितानि महदादीनि न तानि वेदे लोके 
"वोपलभ्यन्ते। तथा चं बह्नमः-'प्रक्ृतिव्यतिरिक्तानां महदादीनां लोके 
वेदे चानुपलब्धेः । 

 हामानुजनिम्बाक्योरेतरकथनं यत् प्रधानस्य सिद्धान्तः सांख्येतर- 
मन्वादिस्सृतिषु नोपलभ्यते अतः सांख्यस्मृतिः न प्रमाणत्वेन प्रहणीया 
प्रतिभाति । तथाहि राभावुनः-- (इतरेषाम् मन्वादीनाप् ˆ ̀ श्रतिभ्रसिद्धानां 
कपिलदष्टप्रकारेण तचत्वानुपलभ्धेः श्र तिबिरद्धा कपिलोपलबन्धिः जान्ति- 
मूलेति न तया यथोक्तो वेदान्ताथः चालयितुं शक्यः | ̀  तथा च 
निम्बाः - (दतरेषां मन्वादीनां वेदस्य प्रधानपरप्वानुपलब्धेश्च वेदविर्द्ध- 
स्मृतेरभ्रामाण्यप्ः | 

रामानुजनिम्नाकंयोढयोख्यानं शब्दान्तरेण प्रथमसूत्नव्याख्यानस्य 
आांशिकयपुनसरुक्तिमात्रम् । 

मण्वाचार्येण चास्य अयमथः स्वीकृतः यत् अन्यासु स्मृतिषु येषां 
फलादिकानां बणनं कृतं बत॑ते तेषां साक्षादनुभवाभावात् न तासां प्रामा- 
णिकत्वम् । तथाहि-इतरेषां तासु स्मरतिपृक्तानां फलादीनां प्रव्यक्त 
अनुपलन्धेर प्रामाण्य तामाप | 

( २।१,३ ) योगेन° अपि प्रधानमेव जग॑तः स्वतन्त्रं कारणं स्वी 
कृतम् । लोकवेदाप्रसिद्धं महदादि च तत्कायम् । अतः सांख्यस्मतिनिरा- 
करणेन पूर्वोक्तरीत्या श्रतिविरद्धकल्पनाकारिणी योगस्मतिरपि 
निराकृता । 

१, श।० भाग प° ९३८ २, अम० भाग पृ० ५४९ (चो०) 
२३. ?1० भा० प° २१९ ४. नि० भा० पृण० ५५ 

५. भ० मा० प° ५५ 
९. (1 ) सु्मविषयत्वं चाद्िगपयवषानम् (पा यो० सुर १४५) 

(+ ) विशेधाविशेष्ङ्गमात्राजिङ्गानि गुणपर्वानि ( तत्रेन २।१६ ) 
७, ध्तीस्वप्यन्यब हु स्मृतिषु स[खययोगस्प्रतिषु स र्ययागस्मृश्योरेवं निराकरणे 

सयं हेतुः यत् पुरुषाथधाधनङ्पेण तयोः दयातिरत्ति । शिषेषपरिण्दीति ते स्पती 
या स्ययोगाभिपन्म्” इत्यादि श्रौतरिगेन पटे बतंते । योगनिरपेक्षस।ख्यह्वानेन योग. 
भार्गेग च न पोक्षःाततिः इति इह तन्निराकरणम् । तथापि सल्िन्नंशे सदपथोग 

स्प्यो श्रुतिमिन विदोषः तस्ििन्नंशे तश्नामाण्यमभीषटम् । 
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( ६।१।४-११ ) अस्मिन् अधिकरणे एष आत्तेपो निराकृतः यत् 
चेतनं शुद्ध च ब्रह्म जडस्य जगतः कारणे न भमवितुमहेति । शंकरेण 
स्वकीये भाष्ये इत्थमुदाहृतं यत् चेतनशरीरात् जडानां नखलोमादीना- 
भुत्पत्तिः जडेभ्यो गोमयादिभ्यश्च ब्ररिचिकादीनामुत्पत्तिरिति चेतनस्यो 
पादनं चेतनमेव जडस्य च जडमेवेत्येष नियमो न सावत्रिकः। मध्वमति- 
रिच्य अन्यैः सर्वैः भावार्थे; अधिकरणस्य इदमेव सर्वसाधारणं तात्पयं 
स्वीकृतम् । किन्तु सप्तमं सूत्रम् असदिति चेन्न प्रतिषेधमत्रत्बात्ः एतद् 
भिन्नतया व्याख्यातम् । तत्र॒ शंकरस्यायमाशयः "चेतनं, शद्धः 
शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्य अचेतनस्य अह्ुद्धस्य शब्दादिमतश्च 
कायस्य कारणम् । एवं स्वीकृते उत्पत्तः प्राक कायंमसत् स्यात् इति 
दोषस्तु वक्तुं न शक्यते, यथेव हि इदानीमपि इदं कायं कारणात्मना 
सत् , एवम् उत्पत्तेः प्रागपि इति गम्यमानत्वात् यथेव हि इदानीमपि 
( उत्पत्त्यन्तरमपि ) कार्यं कारणात्मना सद् वतंते तथैव रीत्या उट्पत्तः 
भरागपि इति तात्पर्यम् । अतः शब्दादि यत्कायं कारणात्मना हीनं चत्पत्तः 
राक् , इदानीं वा वक्तुं न शक्यते । इत्थं च कायं सबेदा कारणे बतते 
स्वतन्तरूपेण कारणरूपेण वा तदस्तु इति उत्पत्तेः पूर्वमपि जगवादिकायं 
कारणस्व्पे स्वकीये कारणे बतते--'कारणात्मना तु सत्वं कायस्य 
प्रागुटपत्तेर "विशिष्टम्? । | 

रामानुजनिम्बाकौं चेतस्सृत्रमित्थं व्याचक्षाते यत् कारणे कायेसत्तायाः 
कदापि प्रतिषेधः कतुं न शक्षयते। यतो हि एतपपूवं “दश्यते तु, इत्यस्मिन् 
सूत्रे इत्थमेव केवलं निर्दिष्टं यत् कायेकारणयोः समानभ्रकृतित्वं न सानं 
त्रिकम् । न चैतत् यत् कारणं कायौपेश्चया सवथा भिन्नं प्रथक् च तिषठ 
तीति--यदि कायमूताञ्जगतः कारणभूतं रक्ष बिलक्षणं तदहि कायेकार- 
णयेोर्रव्यान्तरत्वेन कारणे परस्मिन् ब्रह्मणि कायं जगत् न विद्यते 
इत्यसत एव जगदुत्पत्तिः भ्र सञ्यते इति चेत्" “'द्रन्येक्यमस्त्येवः । 

क तथा नतूपादानादुपदेयस्य विलक्षणत्वे उत्पत्तेः पूवं तदसद्भवितु- 
महेति इति नैष दोषः, पूरसत्रे भरकृतिविकारयोः सर्वथा सादृश्यनियमस्य 
भ्रतिपेधमात्रत्वात्? | 

१, शां० भाण प° ९७० ग. रार भार प° ३६११ 

३. नि० भाग प° २५० 
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बहकमस्येतत्कथनम् यत् यदि एतदेव मन्येत यत् श्तौ असत एव 
कारणत्वमुक्तं तदा अस्माभिरेतदुच्यते यत् एषं नास्ति यतो हि तत्र 
एतदेव केबलं तात्पयं यत् भसत् कदापि सतः कारणं न भवितुमरहति- 
श्तौ कारणत्वेन असदुक्तमिति चेन्न प्रतिषेधाथेत्यमेव वचनम् कथम- 
सतः सल्नायेतेति | 
 एतदिहावधारणीयं यत् सम्पूणेमेतदधिकरणं पूणंतया परि. 
णामवादसिद्धान्ताधारे स्थितं वतते । षिवतंवादस्य अत्र नैकेन नामापि 
समुल्लिखितम्। एतदपि द्रष्टव्यं यत् का्यकरारणसमानतां स्वीकवृणः 
सांख्यस्य, प्रपंचाटमकसं छारकारणभूतसन्त्वरजस्तमोषिशिष्टप्रधानस्य च 
निराकरणमेव अस्याधिकरणस्य लच्तय् । 

( २।१।१२ ) एतस्य एतत्तारपयं यत् इत्थं प्रधानकारणवदेः निरा- 
कृते प्रधानमल्लनिवर्हणन्यायेन अण्वादिकारणवादस्य नैयायिकानां 
माध्वानाम् भसत्कार्यवादस्य ( आरम्भवादस्य ) च निराकरणे एषा एव 
युक्तिः बोध्या यतो हि शिष्टैस्ते वादाः न स्वीकृताः । 

मध्वाचार्यण चतुथसूत्रतः दादशसूत्रं याबत् अन्य एव्र अथः कृतः । 
तन्मते चतुथं सुतरं स्वतन्त्रमधिकरणम् । तस्यायमर्थः यत् श्रुतिः तद्- 
नु सारिणी स्मृतिश्च अनादिः सबेथा निर्दोषा चेति तस्रामाण्यस्य प्रमा- 

१, अणुभाध्ये प° ५९४८ चौ ° ) 

२. स्वाभिमतं कथनं वादः । घ दविभः सत्कारयबादः अधत्छायवादश्चेति । 

सत्कायवादः अपि हिविधः परिणामषाशः विवतेवाद्श्चेति । सास्यरामानजानुया. 
यिनां परिणामवादः । तन्मते कारणमेव कायंसूपे परिणमति अतएव कावंकारणे 
अभिन्ने सत्ये च । यथा दुरं द्विरूपे परिणमति इति दनि कार्यान्तरं दुग्ाच्चा- 
भिनम् । ब्रह्मवादिनां वेदान्तिनाम् बिवतंबाद्ः । तन्मते कारणमेव कायश्पे भासते 
अतः ब्रह्मवादिनां वेदान्तिनाम् बिवतंबादः। तन्मते छारणमव कार्य्ये माषते। अतः 
कारणमेव सत्यम् कायं चासत्यम् यथा शुक्तौ भाषमानं रजतम् रज्जौ षा 
भासमानः सपः । अनन्तरं च अथिष्ठानमूतायाः शुक्ते, रउज्वाः वा ज्ञाने पूर्वकषातं 
रजतम् पां वा निषतेते । तथैव ब्रह्वाने जगदादिभेदभ्रपंयनिदृत्तिः । नैयायि- 
कानां माध््रानां च अषत्कायंवादः । अयमेव चारम्भवादः उच्यते । एतन्मते 
पूर्वम् असत् एष चढादिः कायम् दंड यक्रादिवापपीधुकयृवादिकारणेभ्यो मिन. 
भुत्पथते अत कायकारणे भिन्ने । एवमेषयोगाजारबौद्धानां कषणिकविह्ठानवाद्ः, 
माभ्यमिकबौद्धानां अ शात्यबादः आहतानां स्याद्वादबेत्यादयो लेयाः । 



९.४ ब्रह्मसूत्रप्रपुखमाष्यपल्लजक्षमीक्षणम् 

णान्तरापेक्षया नितं भिन्नत्वात् तसामाण्ये न कथमपि सन्देहः 
कन्त युञ्यते- 

ऋग्यजुःसामाथवोख्या मूलरामायणं तथा । 
भारतं पट््रात्रं च वेदा इत्येव शबिदताः ॥ 
पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः । 
स्वतः प्रामाण्यमेतेषां नात्र किंचिद् विचायते* 

पत्नमषप्रयोरन्यदधिकरणम् । एतद् एनमाक्तेपं समाधत्ते यन् भ्रति- 
भ्रतिपादितं युक्तिष्ठंगतं न वतेते । यतो हि द् अन्रवीत्? इति वाक्ये 
प्रथ्वी ब्रवती प्रतिपादिता यश्च सवथा असम्भवम् । एतत्समाधने तस्ये- 
तत्कथनं यदत्र मृदभिमानिन्यां चेतनदेबतायां तात्पयम् । तत्र चेका 
विशेषा शक्तिः या च महात्मसु एव समुपलभ्यते । तथादि-ृदाद्यमि 
मनिदेवतेव तत्र व्यपदिश्यते । तासां चेतरेभ्यो विशिष्टं सामथ्यमनु- 
गतिश्च सवत्र । अतस्तासां सवमुक्तं युज्यते । तासां सामथ्य महद्धिभ- 
विष्यत्पुराणे इत्थसुक्तम्- 

प्रथिव्याययभिमानिन्यो देवताः प्रथितौजसः । 
अचिन्त्याः शक्तयस्तासां दृश्यन्ते मुनिमिश्च ताः ॥ 
ताश्च सबगता नित्यं बासुदेवैकसंश्रयाःः ॥ 

सप्तमसूत्रतः द्वादशसूत्रपयन्तं प्रथगधिकरणप् । तच्चेदं प्रमाणयति 
यत् “अस्तदेवेदमप्र आसीत् ; असतः सदजायत अत्र असतः सत्तः कारण- 
स्वीकरतिनं विरोधात्मिका । यतो हि एतत्कथनस्य केवलमेतदेव तात्पय 
यत् असत् ( सत्तारहितम् ) न कारणं मवितुमहेति किं बहूना, प्रलय- 
समये अपि संसारस्य तत्कारणस्य च असत्त्वं युक्तिविरुद्धम् । यतो हि 
सच््वपन्ते दष्टान्तानां स्वे अपि असत्वपन्ते तदभावात् । एतदतिरिच्य 
नान्या काचिद् युक्ति यस्या आश्रयः सम्भवेत् । तथत्वे हि मोक्षादयः 
अपि तत्सर्वम् , यदद्याबधि सत्यत्वेन स्वीक्रियमाणवाम् समाबहत्ि, परि- 
त्याज्यं स्यात् । एवमेव युक्तिसंगत दृष्टान्तानामुपलम्ध्या भनुपलब्ध्या च 
धुतिषिरुद्ध। अन्ये सिद्धान्ता अपि निशकत्त॒ शक्यन्ते । 

( २।१।१३ ) अस्य सूत्रस्य व्याख्या सवं रब आचार्यः स्वमतानुसारम् 
विशेषरीत्या छृत। । तत्र शंकरस्यायमभिप्रायः यत् परब्रह्मणः जगतः कार- 
णत्वस्वीकारे यद्येवमुच्येत यत् तथत्वे सति भोक्तभोग्य-बिभागस्य 
अभावः प्रसञ्येत तथाहि- भोक्ता चेतनः शारीरः, भोग्याः शञ्करादयो 

पिन षी शीण = क्क १णीरिणणगीगणणगरगण 

१.म० मार ए* ५५ (म पुराणम्) । १. तत्रैव पर० ५६ (म० पराणम्)। 



हितीयं अध्यायः | ९५ 

विषया इति, यथा भोक्ता देवदत्तः, मोञ्य ओदन इति तत्र यदि भोक्ता 
भग्यममापद्येत भोग्यं वा भोक्तभावम् - परमकारणस्य ब्रह्मणः अनन्य- 
त्वात्-तदा तयोरितरेतरभावापन्तौ भरसिद्धस्य विभागस्य बाधनं स्यात् , 
तच्चायुक्तम् अस्यात्तेपस्य निराकृतिरेवं कतुं शक्यते यत् स धिभागः 
लोकबदुपपयेत तथाहि समुद्राद् उदकात्मनः अनन्यत्वे अपि तद्धिकाराणां 
फेन-वीचीतरंगादीनाभितरेतरभावापत्तिने भवति न च तेषाभितरेतर. 
मवानापत्ताबपि समुद्रात्मनः अन्यत्वं भवति । एवमिहापि सयुद्रतरंगन्या- 

येन मृदूघटन्यायेन बा न च भोक्तमोग्ययोरितरेतरभाषापत्तिः न च पर. 
स्मादु ब्रह्मणः अन्यत्वं भविष्यतिः* इति । 

वल्लमेन शंकरस्यैव अविकलमनुकरणं छतम् किन्तु तेन मृदुघटा- 
दीनां सभरुद्रतरंगादीनां च उदाहरणस्थले सुबणेकंकणादीनामुदाहरणं 
दत्तम् । (न्रह्मणो निर्विशेषस्य कारणत्वात् भोक्तुरभोग्यत्वम् भोग्यस्य च 
भोक्तत्वम् आपद्येत अतो न विभाग इति चेत् स्याल्लोकवत् तथा लोके 
कटककरुण्डलादीनां सुवणं कारणत्वेन सुबणोनन्यत्वे अपि न कटकस्य 
कुण्डलत्वमेवं न भोग्यस्य मोन्तृत्वम्^ । 

रामानुजस्य चेतत्सूच्रव्याख्यानमेत दभिभायम्-यदि स्थुलसृच्मचिदचिद्- 
स्तुशरीरपरमात्मा एव जगत्कारणं मन्येत तदा जीवब्रह्मणोः स्वाभा- 
विकविभागः कतु न शक्येत । परमात्मा अपरि च शरीरधारी संजायेत, 
इत्थं च सः अपि सुखदुःखादि भोक्ता रूपरसादिविषयास्वादकश्च सम्पद्येत; 
अस्याक्षेपस्येत्थं तेन निरकृतिर्विहिता- लोके जीबन्रह्मणोः स्वभावषिभ गो 
ृश्यते-- जीवः सुखदुःखादिभोक्ता, न तथा भूतं ब्रह्म । एतदतिरिच्य जीशे 
नैतेनेव सुखदुःखादिमोक्ता यत्स शरीरधारी प्रत्युत पुण्यपापादिदेतुभिः 
स तथ। कत्तं विवशः संजायते । अयपदतपाप्मा परमात्मा तु स्थूलसूचम- 
रूपसमस्तजगतः कारणमपि सम्बन्धगन्धरदहित इति तस्मिन् जीवत् 
पापपुण्यादिभोक्तृत्वं न संगच्छते । लोके अपीदं दृश्यते- राजा शरीर. 
धरी, तच्छसनानुबर्तिनी प्रजा अपि शरीरधारिणी किन्तु यथा राज्नो 
निभ्रहानुप्रहयोदुं.खघुखं प्रजा एव भुक्ते न राज्ञा तथा एव कमवशात् 
जीव एव सुखदुःखादि अनुभवति न ब्रह्म । तथादि- 

(स्थूलसूद्दमः*" “ˆ भोक्तत्वभरसंगः”१ । 

१, ० भा० एू° ९९४-९८ २. अणुमाध्ये एग ५७१ ( चौ० ) 

२. रा० भा० ० २३६ 



९६ ्रहमसूत्रभमुखमाष्यपचकयमीकाणम् 

निम्बाद्ंनापि प्रायः शंकरबदेव श्याख्या . कृता - ब्रह्म यदि जगतः 
कारणं तदा जीवरूपे ब्रह्मापि सुखदुखादि भनुंभवेत् । अस्यां परिस्थित्यां 
बरह्मणो नियन्तृत्वं जीवस्य च भोक्तःवं न सम्भवेत् । - अस्याक्षेपस्य सम 
धानम् इत्थं तेन कृतम्-ब्रह्मजीवयोरेवमेकस्ये अपि तथेव तयोरन्तरं 
सम्भवति यथ। समुद्रतरगयोः सूरयप्रकाशयोवौ भिन्नत्वे सत्यपि तयो- 
रभिन्नत्वम्। तथाहि-श्रह्मणो जगदुपादानत्वे जीवरूपेण ब्रह्मण एव 
सुखदुःखभोकरत्व।पत्तः बेदप्रसिद्धो भोक्ठृनियन्तृबिभागो न स्यात् इति 
चेत् अविभागे अपि ( भिमागब्यवस्था पपद्यते टश्ान्तसद्भावात् ) 

समुद्रतरंगयोरिव सूयतत्रभयोरिव तयोर्विभागः स्यात्त! । 

मध्वाचायीनुसारम् सूत्रस्येस्थं व्याख्या-यदि युक्तावस्थायां भोक्ता 
( जीवः ) ब्रह्मसाहप्यमापद्यते, यतो हि जीवब्रह्मणो नं कश्चिद् भेदः, 
तदा युक्तावस्थायाः पूर्वमपि तथेव जीवन्रह्मणोरेकयं स्वीकरणीयं भवेत् । 
तच्च असंगतम्-यतो हि भिन्नवस्तूनामेकस्वं न कदापि सम्भवति । 
भअयमात्तेप इत्थं तेन परिषटतः “भुक्तो जीवात्मा परब्रह्मणा एकतां प्राप्यापि 

तद्यव स्वकीयभिन्नतां प्रथक् स्थापयति यथा कथित् जलौघः अन्येन 
जलौचेन संगतः प्रस्यक्चतया नूनम् एकः प्रतीयेत किन्तु वस्तुतः स भिन्न 

एव तिति । न स नितरां स॒ एव सम्पद्यते प्रत्युत तस्य स्वकीया अपि 
सत्ता अबशिनष्टि अन्यथा न तत्र जलवृद्धिः सम्भवेत् प्रत्युत तावन्मात्रमेव 
जलं स्यात् । न किन्तु तथा अवलोक्यते कमणि विज्ञानमयश्वात्मा परे 
अव्यये सबं एकीभवन्ति" इति मुक्तजीवस्य परभ्रापिरुच्यते । अतस्तयोर- 
विभागः । अतः पू्ेमपि स एव । न हि अन्यस्यान्यस्वं युज्यते इति चेन्न । 
स्याक्ञोकवत् । यथा लोके उदक उदकान्तरस्येकीमाब्यवहारे अपि 
अन्तर्भदः अस्त्येव एवं स्यादन्यत्रापि । 

तथा च श्ुतिः- 
'्यथोद्कं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवतीति । 

स्कान्दे च- | 

उद् कं तृदकेसिक्तं मिश्रमेव यथा मवेत् । 
न चैतदेव भवति यतो बृद्धि प्रहटश्यते ॥ 
एवमेव हि जीबोऽपि तादात्म्यं परमात्मतः। 
भराप्नोति नासौ भवति स्वातन्त्र्याद विशेषणात् ॥ 

१, नि० भार प° दे४ष २. भनभा. परु, ५८ 
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 पूर्वोक्तसर्वेभ'ष्याणां विवेचनेन स्पष्टतया एतद् ज्ञायते यत् तेषां 
भिन्नाथस्वीक्तेः कारणम् एकं एव शबदः सच ^“ भोक्त्रापत्तिः' इति | 
शंकरवक्नभो च तस्य भोक्तृभोग्ययोरितरेतरभावरूपम् भथं गृह्णीतः । 
रामानुजनिम्बाकौ च ब्रह्मणो भोक्तमावं मन्येते, मध्वाचायश्च भोक्त 
ब्रह्मभावमाकलयति । अस्यामवस्थायां स्पष्टमेतद् यत् शंकरवबह्लभयोरथंः 
स्वाभाविको न प्रतिभाति । यदि सूत्रकारस्य पएतत्तात्पयमभविष्यत् 
वदा सूत्रम् इतरेतरभा्रापत्तःः *भोक्तभोग्यापत्तेः' एवं वा अरचयिष्यत् 
(क्रि, मोक्तमोग्ययोर्भेदाभेदप्रश्नः अशासंगिक इवः प्रतीयते यतो हि 
अत्र कार्यकारणयोः सम्बन्धस्य प्रसंगः 1 अतः परम् (तदन्यत्वमारम्भ- 
णशब्द्रादिभ्यः अस्य तुत्रस्यापि अयमेव विषयः । ब्रह्मणा सह भौतिक. 
जगतः सम्बन्धविवेचनं चेतः पूवं तृतीयाधिकरणे एष चतुथसूत्रमारम्य 
एकादशसू्ं याबत् समापितम् इतीदानीं सूत्रकारः प्रकृत्या तदनन्तरं 
कायकारणशूपे जीवब्रह्मणोः सम्बन्धविवेचने व्याप्तो भवेत् । स्थूल- 
जगतः कार्यकारणसम्बन्धविवेचनानन्तरं सूच्मजीवस्य कायेकारणवि- 
वेचनस्येव समभुचितत्वात् । 

एतदतिरिच्य समुद्रफेनर्वःचीबुृबुदानीनाम् उदाहरणमपि मोष्कमो- 
` ग्याभ्यां ब्रह्मजीवाभ्यां च सह न युक्िसंगतं प्रतिभाति । भोक्ठृभोग्ययोः 
सम्बन्धः वीचीतरंगादीनां कटकक्कुण्डलादीनां वा सम्बन्धतुलनामारोदुं 
न पारयति । अदैतवादी शंकरः भोक्ठ्मोग्ययोमेभ्ये ठेतं स्थापयितुं 
प्रथगेव अधिकरणं स्वीक्योत् एतदपि न क्षोदश्चमम् "एतद् अभिदषान 
एव शंकरः भभिमनव्याख्यां प्रारभते यद् भयं विभागो न बःस्तबिकः 
्रत्युतं व्याबहटारिकः यतो हि कायेकारणयोरनन्यत्वमिति--'अभ्युषगम्य 
चेमं व्यावहारिकं भोक्त॒भोग्यलक्षणं विभागं स्यान्नोक्रदिति परिहारः 
अभिहितः । नत्वयं विभागः परमार्थतः अस्ति यस्मात् तयोः कायेकारण- 
योरनन्यत्वमबगम्यते! | | 

मध्वाचायंण च स्वकीयदवैतसिद्धान्तस्य, नह्मजीवयोः भेदस्य 
संस्थापनषश्या सूत्रं व्याख्यातम् किन्तु तस्य “भोकष्त्रापत्तेः, अस्य 
शब्दस्य परिव्रहणप्रकारो न सन्तोषाबहः । तेन कृतश्च युक्तावस्थापन्न- 
जीवनि्देशः इदमधिकरणं फलाध्यायार्थमधिकोपयुक्तं विधत्ते । मध्वाचायेः 
स्वयमेतञ्नानाति इति अविरोधाभ्यायस्य बतं मानपादे तस्य उपयुक्तां 
प्रदशयितुं चेष्टते अन्ते च प्रतिपादयति- “न ते विष्णोजोयमानो 
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०. बहमसूत्रषमुखमाभ्यपथकथमीक्षणम् 

न जायते इत्यादि च फलत्वे अपि युक्ति विरोषे अन्तभोवाखूचः उक्तम्? ।* 
रामानुजेन च यथा "भोक्त्रापत्तेः' एतस्य शब्दस्य अथः प्रदर्शितः सः 

नितरां स्वाभाविकः । तेनोपस्थापितः पूपक्षश्च सुतरां प्रसंगानुद्ूलः । 
स्वविचारपुष्थथं तेन द्रमिडभाष्यकारः अपि उदृश्रृतः तथा स्वक्रथनस्य 
उपसंशारात्पुवेमेव एतस्मदशयितु चेष्टा कृता यत् शंकरस्य अर्थप्रदशन- 
भ्रकारः न तकंसंगतः। 

निम्ब।कंस्य उ्याख्याविषये अपि एतदेव वक्तं शक्यते तेन हि तस्मिन् 
भेदाभेदसिद्धान्तं स्पष्टीकत्तुम् चेष्टितम् । 

( २।१।१४-२० ) मष्वम।तरिच्य अन्यैः स्वैः अपि आचयः कार्य 
कारणयोः अभेदषाद् एव वेदान्तसिद्धान्तः स्वीडृतः यश्च बैशेषिकसि- 
द्वान्तधिरद्धः। यतो हि स एतत् प्रतिपादयति यत् कारणादू उत्पन्नं 
का स्वेथा भिन्नम् । तथापि अयमभेदवा ९: भिन्नमिन्नव्याख्यातृभिः 
स्वस्वसिद्धान्तानु सारं प्रदशितः | 

शंकरस्य अयं विचारः यत् कायेकारणयोरभेदस्य एतत्तात्पय॑ यत् 
कारणमेव केवलं सत्यं बस्तु, कायं तु अवस्तु-्ान्तिमात्रम् अभथौत् 
िंचिदेषं भूतं स्तु यत् कारणे अध्यारोपित मन्यते । अतः ब्रहमीव केषलं 
सत्यम् जडकचेतनोमयात्मकं च जगत् तदूविवतैः | 

रामानुभकण अयं विचारः यत् कार्यं कारणस्य परिबर्तन ८ परिणाम ) 
मात्रम् इति सृत्मशरीराधस्थापन्नं चिदचिव्रुपं ब्रह्म एव कारेणम् , तदेवे 
व आत्मानं कायेरूपेण परिणतं कृतवा स्थूलविदचिन्रूपे परिलक्षितं 
संजायते । | 
` निम्बाकमते अनभ्यत्वस्यतात्पयम् 'अंनत्यन्तमिन्नत्वं" बतंते--.बाचारः- 
-रम्भणं बिकारो नामधेयं खत्तिकेत्येवसत्यम्'एतदात्म्यमिदं सवम् तत्सत्यम्, 
तत्त्वमसि. सवं खल्विदं रहम, इत्यादिशुतेः। इथं चास्मिन् सूत्र चेतनजीबस्य 
अचेतनस्य च जगतः ब्रह्मारमकतवम् ( ब्रह्माभिन्नत्वम् ) स्पष्टतया प्रतिपा- 
वितम् “पतस्मात् पूवं त्रयोदरो सूत्रे जीवशरह्मणो भदः अपि व्यवस्थापितः 
तथा तलपूषेसूतरेषु भचेतनजगतः अपि भेदः व्यवस्थापितः । इत्थं 
समस्तपयीलोचनया एतश्निशचितं संजातं यत् चेतनाचेतनसमस्तजगतः 
अद्यणा सह भेदाभेदसम्बन्धः । 

बह्लमाचायः मायां सर्बथा अनिर्दिशन् अपि कार्यकारणयोरमेदभा- 
कलयति । 

१० मन्मना प° ५८ 



दवितीय अध्यायः ९९, 

(तदनन्यत्वमःरम्भणशब्शारिभ्य › इत्यस्मिन् सूत्रे यस्य आरम्भण- | 
शब्दस्य समुज्ञललो वतते सं द्वान्दोग्योपनिषदः "वाचारम्भणं, विकारः" ` 
इत्यादिश्चुति निर्िशति । अस्या शवाचारम्मणम् इत्यशस्याधबोषे एष 
सषं निर्िभति । केन षाचारम्भणमित्येतत् कथमबगतमिव्येतदेव सबौ- 
चायोणां व्याख्याया आधार इति भावः । 

शंकरस्य तत्र अयममिपरायः-कायप् , सूर्सिकानिर्मितघटशगरावादि 
केवलमुश्चःरणाथं तत्तन्नाममात्रम् सश्च असत्यम् मृत्तिकेत्येव तु सत्यम् 
यस्मात् तदुदूगमः -श्वाचारम्मणं धिकारो नामेयं वाचेव केवलमस्ती- 
स्यारभ्यते- विकारो घटः शराव उद्श्नं चेति न तु बवस्तुृत्तेन 
बिकारो नाम कश्चिदस्ति । नामचेयमा्रं छ्येतद्तं मृत्तिकेत्येव सत्यप्” । 
इत्थं तेन मिध्यात्वसिद्धान्तः संस्थापितः इति तन्मते सबं कारयप् असत्यम् 
( ्ान्तिमूलकम् ) केवलं कारणरूपं त्रह्म एव सत्यम् । 

रामानुजः अस्य इत्थमथं करोति यत व्याबहारिकदशायां जलाद्यान- 
यनस्मथतया शरीराच्छादनादिसमथतया च बघटपद्ादिह्पेवु परिणतं 
मृःसूत्रादिकं उश्चारणाथमेव केवलं तत्तन्नामाकारादि धारयति तत्र सर्वत्र 
मृत्सूत्राग्रेव सत्यम्" सृन्सूत्रायेव नूनननामानि धारयतीति सारांशः । ̀  

पूवो क्तमृद्धटोदाहरणम परिणामवादस्य स्था अनुकूलम् । नानेन 
कथमपि बिश्रतेवा ₹: संचरते । वल्लभा चार्यण च कायीनित्यत्वस्वीकारिणां 
सिद्धान्तः निजतकः समुचितं निराकृतः यतो हि न स श्वुतिसम्भवः नापि 
च सत्रा्षरसन्निधापितः, शंकरण्याख्यायाः आलोचनं रामानुजेनापि छृतम्। 
"पटवबश्च' तथा `यथा च प्राणादिः" इति सूत्रयोरुदाहरणदयम्- कायं कार्या- 
दभिन्नम् , सूत्ररेष पटः निर्मीयते, प्राणापानादिप्रसारणाङुचनादिभिन्न- 
मिभनामहरूपकायनिबोहकमपि प्राणेभ्यः भमिनम्-परिणामवाद्स्येव 
समथकप् इति न काभिरपि कल्पनाभिः षिवतंबादपोषकम् । 

मभ्याचार्यण तु अस्याधिकरणस्य अन्य एव अथः कृतः। तस्यैतत् 
कथनम् असिति यत् अस्मिन् अधिकरणे एतद्विषयकः प्रश्नः उपस्थितो 
भबति यत् साधारणकठ् व्यक्िवत् ब्रह्म अपि भस्य जगतः स्थरं 
छफिमपि उपकरणम् ( साधनम् ) अपेक्षते न बा { यस्योन्तरमित्थमत्र 
भवतं वतेते यत् तत् साधनान्तरसाहाय्यमन्तरेणब इदं विश्वं रचयति । 
एतदथ तेन ऋग्रेदीया ऋक् युक्च प्रमाणत्वेन समुदृधृते । तथाहि- 
"ब्रह्मणः स्वहूपसामथ्यीदेव तस्य सृष्टिः, (किस्विदासीदपिष्ठानमारम्भणं 

ऋ =" काणक पन जानन = == = 

१. छा ° उ० ६।१।१ २. शा० भाग्प्र १०्०्द् 



१०० ब्रह्मसत्रप्रमुखमाष्यपचकषमौक्षणम् 

कतमस्स्वित्कथासीत्,१ इति श्रुतिः युक्तिश्च - 

परतन्त्रो धपेत्तेत॒ स्वतंत्रः किमपेक्षते । 
साधनानां साधनत्वं यतः कि तस्यः साधनैः ॥ इःयादि 

इत्थमेततदर्शितं यत् परमेश्वरः स्वातंश्येण सव कन्त समथः। 
अनयेव दृष्टथा तेन अधिकरणस्य अवशिष्टसूत्राणा मपि व्याख्या कृता । 
किन्तु स्पष्टमेतद्ू यत् अस्मिन् स्थले एषा व्याख्या सर्वथा अप्रासंगिकी । 

( २।१।२१-२३ ) अस्मिन्नधिकरणे प्रकारान्तरेण चेतनकारणवदे 
कृतस्य अस्याक्तेपस्य निराकरणं यत् 'तन्स्रमसि" इति शुतौ जीव एव 
ब्रह्म उक्तः भथवा “अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामह्पे 
ध्याकरवाणिः इत्यादिना नद्य एव जीव उक्तः । अतः ब्रह्मणः खष्रुत्वस्वीकारे 
जीवस्येव खष्टत्थम् । जीवश्च जरामरणाथनेकसासारिककंष्टानि अनु भवति । 

यदि तेषां सर्वेषां हेतुर्जीव एव स्वयमस्ति तदा स निजादितकतृत्वेन 
वोषीति निर्विवादम्" को हि एवं भूतो निचारशीलो यः स्वयं प्रवेशाथं 
कारागारं निर्मिमीत निर्मलः सन्नपि मलिनमात्मनो देहं वा बुष्येत | 
अतः यदि ब्रह्म स्वयं जीषबो भूर्वा जन्ममरणादिदुःखानि अनुभवति, तदा 
तस्मिन् निजदहितादिदोषभ्रसंगात् न तस्य जगतः कारणत्वं युज्यते 

एष आच्तेप त्थं निरतो यत् ब्रह्म जीवापेश्चया भिन्नम् , सवज्ञं 
सवेशक्छिमश्च । तदेव च जगतः सष, ब्रह्म जीवयोय. भेदः *आत्माश्वा अरे 
दरहन्यः?- “सः अन्वेष्टब्यः विजिज्ञासितच्यः, सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो" भवतिः, शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना अभ्वारूढः“.इतथादि श्ुतिषु 
प्रतिपादितः स षटाकारा-महाकाशवत् सम्भवति । किन्तु “तत्वमसि, 
इति क्ञने संजाते भभेदज्ञानानन्तरं जीवस्य संसारिःवं ब्रह्मणश्च सषटत्वं 
षिगतं संजायते । मिथ्याज्ञानजन्यभेदव्यवहारे हि सम्यग््लानोदयानन्तरं 
बाध्यते । एवंभूताबस्थायां निजाहितकठ्ंत्वादिदोषाः ब्रह्मणि न सम्भवन्ति । 
एतदधिकरणम् ; विशेषतया च “अधिकं तु भेदनिर्देशात् एतत् सूत्रम् 
स्पष्टतया त्रह्मजीवयोर्भेदं प्रतिपादयति । किन्तु पवंभूतस्थलेषु शंकरेण 
सर्वत्र एव इतथं कल्पितं यत् अयं मेदः काल्पनिकः । सूत्रा्षरेस्तु अयं 
भावो न कथमपि व्यज्यते । 
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हितीयः भमष्यायः १०१ 

रामानुज-निम्बाकं~-वल्लमैस्तु सुत्राक्षराणि पव अनुरतानि । तत्र 
एकविशम् इतरज्यपदेशाद्धिता"करणादिदोषभ्रसकिः पएतदात्तेपसूत्रम् 
द्वाविंशे त्रयोविंशे च श्तन्निराकृतिः। 

अथ इह अयं सन्देहः यत्. नद्यण एकत्वे ब्रह्मजीवयोर्भेदः तत्काये 
स्वहपवेनिश्रयं च कथं संगच्छत । अस्योन्तरे "अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः? 
इति त्रयोविंशपत्रे शंकरस्य एतत्तात्पय यत् अखण्डेकरूपे ब्रह्मणि ब्रह्म- 
जीयोर्भदः तत्कायवबेचिश्यं च तथेव उपपद्यते यथा तस्या एव पृथिव्या 
निःसृतेषु अश्मघ्रु वज्वेड् योदिभेदः; ।यथा वा तस्यामेव शप्तेषु बीजेषु 
पत्रपुष्पफलगन्धरसादीनःं भदः अथ च एकस्मादेव अन्नात् उत्पन्नेषु 
रुधिरकेशलोमनख्ादिषु विविधं वेचिच्गरमुपलभ्यमानसुपपद्यते । शंकरेण 
अयमेव भाव्र इत्थं प्रतिपादितः, "यथा च लोकेः.--परिकल्पितदोषानु- 
पपत्तिः* | 

रामानुजस्य चेदं व्याख्यानं यत यथा अचेतनं जगत्-अश्मा अपि 
यस्यंकः प्रकारः- परमात्मा च एकी भवितुं नाहतः तथव चेतनो जीव 
( चित् ) ब्रह्म च एकीमषितुं नाहतः- 'अशमकाप्रलोघ्ठ" ` ्रह्मरूपेकयं 
यथा नोपपद्यते तथेव चेतनस्यापि अनन्तदुःखभोगाहेस्य खश्ोत 
कल्पस्य ˆ "असंरुपेयकल्याणरुणकरनद्यमावानुपपत्तिः^ | 

निम्बाकंस्य वेदं तात्पयं यत् यद्यपि नह्मजीवयोरभेदस्तथापि 
एकस्याः भूमेः उत्पन्नानां वखरवैडधयोदीनां ` व्यक्तिगत भेदबदू तयोरपि 
उयक्तिगत भेदः - “भूविकारजवेद्धयोदिवद् ब्रह्माभिन्नः अपि त्तेत्रञ्च 
स्नस्वहूपतः भिन्न एष अतः परोक्तस्य अनुपपत्तिः? 

शंकरबल्लभयोरथः प्रायः समानः। 
५ कदी 9 9 ४9 

अत्र एतननिर्णेतुं दुःशकं यत् कतमः अथः पएतेषामन्यापेक्षया भधिकं 
स्वाभाविकः तथापि अधिकं तु भेदनिर्देशाव" एतद् अधिकरणारथम् 
आधिक्येन निःसन्दिग्धततया प्रतिपादयतीति निर्बिवादम् | 

( २,१।२४-२५ ) मध्वाचायेमतिरिच्य इह सर्वेषाम् भन्याचायौणां 
मते एतत् निशितम् यत् परमात्मा ब्राह्मसाधनरनपेचय स्वेच्छामत्रेणैष, 

१. ० सू° २।१।३१ 

२, भ्रधिकंतु मेरनिदेशात् (व्रण सू° २।१।९द) 
३. अशभादिवक्त नुपपतिः ( भण सू° २।१।२२ ) 
४. शा।० भा० भू० १०६२६९३ ५. रा० भाण्पण्दे४र 

६. नि° भा° प ३०१ ४. “^ 



१०६ ब्ह्मतुत्रपरपुखमाष्यपधकद्चमीक्षणम् 

धिश्वं खष्ट समर्थः । यथा च देवताः कन्त शक्लुबन्ति अथ च यथा दुग्धं 
जलं वा बाह्मसाधनमनपेदय दधिहिमरूपेण परिणमति । 

मध्वाचा्यैमतेन अस्मिन्नधिकरणे एतत्प्रदशितं यत् जीवो न स्वतन्त्रः 
त्युत परमात्मप्रेरणयेव सरं कन्त॒सम्थंः--“य आटमानमन्तरो यमयति 
तथा- नाहं कत न कतौ त्वं कतो यस्तु सदा प्रभुः । 

( २।१।२६-२६ ) पएतत्मकरणम् एततप्रदशयति यत् ब्रह्म विश्वस्य 

र्वनां कत्त शक्नोति तत् तस्य उपादानकारणात सत् अपि ततः प्रथक 
भखण्डस्वरूपं च स्थातुं शक्नोति शतिवाक्येषु हि एतद् उपलभ्यते | 

( ।१।३०-३१ ) अधपिकरणमेतत् इत्थं प्रतिपादयति यततः ब्रह्म 
बाह्मसाधनमनपेचयेव स्वकीयाश्चयपूणमायाशक्तिमिरेव विश्वस क 
समथम्। 

रामानुजनिम्बाकौं भपि शंकरव्यास्यया सहमतौ । शंकरमते च अयं 
विशेषः यत् स इदं जगत् प्रातिभासिकं प्रतिपादयति; रागानुजमते च 
छष्टेस्तात्पयेम् एतत् यत् , यज्नगत् सुदमशूपेण अदश्यश्पेण च 
परमात्मनि अन्तर्निहितं तिष्ठति तस्यव इदं दृश्यं रूपम् । 

बल्लभाचायस्य एतन्मतं यत् परमात्मा अचिन्त्यशक्तिशाली सर्वश्धय- 
सम्पन्नः इति स सर्वं कत्त समथः तस्य विषये अपाणिपादो जवनो 
अहताः इत्यादयः सर्वं विरोधाः संग.ता--'परास्य शक्तिर्विविधेव 
भयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च | 

( ४।१।३२-३३ ) एतत््रकरणे एतत्परतिपादितं बतते यत् सष्टिर- 
चनायां परमात्मनः किमपि विशेषोदेश्यं नास्ति । स चेतत् केबलं क्रीडां 
करोति । तस्य च एष स्वभावः स्वभाधनिषये च न अयं प्रश्नः 
उपस्थितः संजायते यत् कुत एतस्य एवंभूतः स्वभाव इति । 

( २।१।३४-३8 ) इदमधिकरणन् एतत्भकटीकरोति यत् सृष्टौ यदिदं 
वैषम्यं टश्यते-कञ्चित् सुखी कश्चिशवदुःखी, एको मट्ष्यः अन्यः पश्च 
इत्यादि, एतेन परमात्मा दोषीति बक्तुं न शक्यते यतो हि स प्रतिजीवा- 
त्मपुण्यपापानुकूलमेव योनिं दत्वा सुखदुःखादि भनुभषितुम् तदनुक्ूलाः 

तीः उपस्थापयति--“एष शेव साधु कम कारयति तं यम् एभ्यो 
लोकेभ्यः उन्निनीषते एष एव ख असाधु कमे कारयति तं यम् "अधो 
निनीषते, । तथा--ुण्यो वै पुण्येन कर्मणां भवति पापः पा? न+५। 

१,अ० भार ०६२ ९. श्वे° ३।१९ ३. तत्र ६,८ 

४. व्रा ३।८ ४० शु ख० २.९।१३ 



द्वितीयः अभ्ययि। | १७६ 

इत्थं पुण्यपापानुघारं संसारखष्टिः वीजाङ्धरन्यायेन अनानन्त 
कालीना इति "धाता यथाप मकल्पयत्, इत्यादिष्टुतिषु प्रतिपादितम् 

(२।१।१७) एतत्सूत्रमिदं प्रतिपादयत् पादं समापयति यत् तस्मिन् पर 
मात्मनि सवं गुणाः सम्भवन्ति-स सबेश्चः, सर्बरक्षक › सबशक्तिसम्पन्न इति 
संसाररचनायां स्बंथा समथः । बल्लभरामायुजनिम्बाकोः स्वं एतेन 
सहमता - "स्ेन्ञ, सवशक्तिमहामायं च ब्रह्म इति तस्मादनतिशंकनी- 
यभिदमोपनिषदं "दशनम् । 

प्रधानपरमाण्वादीनां कारणत्वे यद्धमेव कल्यमुक्त बच्यमाणं च 
तस्य स्वेस्य धमेजातस्य कारणत्वोपपादिनो ब्र्मण्युपपत्तश्च ॒ब्रहष 
जगत्कारणमिति स्थितम्? । 

धये ये धमः कारणे प्रसिद्धास्तेषां संषां कारणधमोणां ब्रह्मण्येवो 
पपत्तश्चाबिरोधसिद्धिः?२ 

मध्वाचार्येण पएकर्विंशसूत्रतः षडबिशसूत्तं यावत् एकमधिकरणं 
स्वीकत्य जीवस्य जगरस्वतन्त्रककत्वं निराकृतम् । तस्येदं तात्पय यत् 
यदि जीवः जगतः स्वतन्त्रः कतौ मन्येन तदा सर्वदा स पुण्यानि कुयोत् 
न पापानि । किन्तु वस्तुत इत्थं न दश्यते अतः जोबः स्वतन्त्रः कतो 
स्वीकत्त न शक्यते । परमात्मा च विशिष्टशक्तिसम्पन्न इति तद्विषये 
इतथ प्रतिपादयितुं न शक्यते तस्मिन् एवंभूतानां दोषाणां न सम्भवः । 

जीवो यद्यपि परमेश्वस्वत् एव चेतनः तथापि संसारस्य कष्टा भवितुं 
शक्नोति यतो हि सः अचेतनजगद्वष्ेव ` पराधीनः परमेश्वराधीन 

इत्यादि | 

सप्र्विंशसूत्रतः एकत्रिशात्तमसत्रं यावत् प्रथगोकस्मिन्नधिकरणे मध्वा 
नु सरेण एतवतभतिपादित बतंते यत् पूर्शक्ता दोषा ईश्वरे न आरोपयितुं 
शक्यन्ते यतो हि स स्वतन्त्रः कतौ तस्य च कतृत्वं श्चुतिसम्मतम्ः 
सचालौकिकशक्तिसम्पन्नः इत्येतदपि सन्देग्धु न शक्यते यत् साधनान्तर- 
अन्तरेणापि कथं स सृष्टिरकनां कत्त समथः इत्थं तस्य साधनान्तररदि 
तकठूर्वं हि भ्रतिषु प्रतिपादितं बतंते । शेषं च स्वं शंकरवदेष मध्वेनापि 
स्वीकृतम् । 

१, शां० भा पु० ११११ २० दा भा० ० १४७ 
३. नि भार पृ २०९ ( शंकरेण परमान्भनः खबशक्तिमान् भहानायी 

इस्वादिविशेषगानि पदत्तानि, तत्र सवंशङिमर्वमहामायित्वादीनां गुणत्वात् 
तस्ये हन्तनिगुनवादो नादरणीय ६ति शपषम् ) 



१०४ बहमसूत्रश्रधुकमाष्यपक्चकसमीक्षगम् 

दितीयाध्यायस्य द्ितीयः पादः 

पादपरिचयः- भरथमाध्याये शदक्षतेनीशब्दम् , “कामाच्च नानुमा- 
नापेक्षा, तथा "एतेन सवं व्याख्याता व्याख्याताः इत्यादिसत्रः साख्या 
शमभिमतजगत्कारणत्ववादस्य खण्डनानन्तरं दितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
ब्रह्मजगत्कारणत्वबाद सम्बन्धे उत्थापितानामापत्तीनां स्मृतियुक्तिबलेन 
खण्डनं श्रुतिसम्मतन्रह्मजगत्कारणत्ववादस्य स्थापनं च कृतम्। अस्मिन् 
पादे स्थुणानिखननन्यायेन तस्मिन्नेवबिषये शिष्यमति दृढतरं कत्त 
सखृष्टिविषयकवेदान्तभिज्नान्यदाशनिकसिद्धान्ताः श्रुतिभिरपेश्चयुक्तिबलेन 
निराकरिष्यन्ते । 

स्याध्यायस्य अयं पादः तकपादः कथ्यते । अयं च अन्यपादापे 
क्षया विषयव्याख्योभयदृष्टया भिन्नः । एतत्पादीयतूच्राणि एतत्प्रकटयन्ति 

` यत् तेषां रचना बैदिकसिद्धान्तासम्मतनौद्धादिमतखण्डनाथं कृता वतंते 
एतेः एतत् प्रतिभाति यत् एतेषां रचनायां सूत्रकारस्य अयमाशयः यत् 
केवलेन तकंबलेन विपक्षिसिद्धान्तानां खण्डनं क्रियेत । एतदुदृष्टया 
किन्तु भाष्याणामनुशीलनेन बयमेतन्निष्कषेमुपगच्छामः यत् शंकराचायं 
एव इत्थं कतु सफलः समजायत । 

प्रतिपाद्य संकेतः-अस्मिन् पदे- . 

{ १) शंकरमते सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदशेनेन वेदान्तसमन्वयस्य 
विरोधपरिहारः । 

८२ ) रामालुजमते भतिपक्षतकीणां वेदान्तवाक्ष्यानुसारिभिः सनत्तकर्निरा- 
करणम् | 

( ३ ) निभ्बाकमते परोच्छयुक्तीनामाभासत्वप्रदशेनरूपपरपक्षखण्डनम् । 
{ ४ ) मध्वमते वेदान्तबिरृद्धसेश्वरसांख्यादि मतानां निराकरणम् । 
( ५ ) धल्लभमते श्रुति षिर्द्धस्मृतिनिराकरणन तद्विरोधस्य अकिचित्क- 

रत्वम् । 
सविषठेषण प्रत्यधिकरणमभाष्यपञ्चकसमीक्षणम्- 

( २।२।१-१० ) अस्मिन् अधिकरणे मध्वमतिरिच्य अन्येषां चतुणां 
मप्याचा।योणां मतेन जगतः कारणस सांख्यस्य विरोधः कृतो बतंते येन 
एतत्म्रमाणितं यत् चेतनसाहाय्यमन्तरेण जद्प्रधानस्य सृष्टौ क, कस्मि 
जपि कार्यं प्रवृत्ति भषितुं न शक्रोति । द्वितीयस्य सूत्रस्यःशांकरनिम्बाकं 
योमंतेन एतत्तात्पये यत् प्रधानस्य कारणत्वम् एतदर्थं स्बेथा अनुपपन्नं 



द्वितीयः अथ्यायः ` ` १०४ 

यत् तत् अवेतनम् इति चेतनसाहाय्यमन्तरेण तस्य स्वतःप्रत्तिः कस्मि- 
श्नपि कार्य स्वेथा सम्भवरहिता । मानु जस्य एतत्कथनं यत् अवेतन- 
कारणं तदेधक्कियाशीलं लदयते यदा तत चेतनेन प्रेरितं स्यात् दािष्टके. 
त्यादि केवलं स्वयं रथप्रासादादिनिमीणे न . समथं किन्तु चेतनपरेरितं 
सत् तथा कमलम् इति सवरवगम्यते । चतुर्थपूत्रस्यापि श्याख्या 
शंकररामानुजवह्नमै भिन्नभिन्ना छता किन्तु स भेदः अङ्किचित्करः। 
स्य अधिकरणस्य अन्ते रामाचुजेन इत्थं स्वबिचाराः अमिभ्यक्ताः यत् 

निर्िगेषन्रह्मसिद्धान्तः सांख्यसिद्धन्तादप्ययिकानुपरयुक्त, यतो हि सांख्यम् 

जननमर्ण्यवस्थाथं पुरषबहुत्वं स्वीकरोति ~~ 

जन्ममरणकरणानां भ्रतिनियमादयुगपत्पषृत्तेश्च । 
पुरषबहुत्वं सिद्धं त्रेगुण्यवि पयेयाच्च ।१ 

निबिशेषब्रह्मवादी ( मायावादी ) तदपि न स्वीकरोति भ्येऽपि कुट- 
स्थनित्यनिर्विंशेषस्वप्रकाशचिन्भात्रं नरह्य अविद्यासाक्षित्वेन भपारमार्थि- 
कबन्धमोक्षमागिति बदन्ति तेषामप्युक्तनीत्या अविद्यासाक्षित्वाध्यासाद्य- 
संमवादसामंजस्यमे व । श्यांस्तु . विशोषः, सांख्या जनन मरणश्रतिनियमा- 
दिव्यवस्थासिद्धयथ पुरुषबहुत्वमिच्छन्ति ते तु तदपि नेच्छन्तीति सुत- 
रामपामजस्यमप्' ` 

मध्वाचार्यण प्रथमतश्चतुथसूत्रं याबदेकमधिकरणं स्वीकृत्य निरीश्बर- 
सांख्यस्य तथा पमं सूत्रं प्रथगधिकरणं स्वीकृत्य सेशरसांख्यस्य च 
खण्डनं छृतम । तथेव षष्ठे सूत्रे बाबौकाणाम् मतम् , सप्तमाष्टमयोः प्रकति- 
सहायकं पुरुषकठृत्वंच निरतम् । 

तदनन्तरम एकादशं सूत्रं स्वतंत्रमधिकरणम् यत्र ब्रह्मज्ञगत्कारण- 
वादविरोषे कृतानां वेशेषिकाक्तेपाणां स्पष्टं निराकरणम् । दादशतः सपतद्- 
शसु याबत् प्रथगधिकरणम् यत्र बेशेषिकमतखण्डनम् । अस्मिन् मते 
परमाणुभिः संसाररचना जायते येषु च अ्ष्टबशात् क्रियाशीलता इत्प- 
ते । शंकरातिरिक्तैरन्यभाष्यकारः एकादशसूत्रतः सप्रदशसूत्रं यावत् एक. 
मेव अधिकरणं स्वीकृत्य तत्र वेशेषिकमतखण्डनं स्वीकृतम् । 
 दतीयचतुथौधिकरणयोः बौद्धानां षिभिन्नदाशनिकसिद्धान्ता निरा- 
कृताः । तत्र अष्टादशसूत्रतः सप्रिशसूभं याबत् स्वीकृते कृतीयाधिकरणे 
सबोस्तिवादिनाम् ( बाह्याथबादिनान् ; वैभापिकाणां सौत्रान्तिकानाञ्च 

.. - +, छाण्कार् १८ द. दा०° भा० प° २४ 
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मतमेकं मत्वा तन्निराकरणम् । पतेषामेतन्मतं यत् बाह्यपदाथौः .आभ्य- 
न्तरपदाथौश्च एतदुभयं सत्यम् । अष्टाविशसूत्रतो द्वातिंशत्तमधुत्रं याबत् 
स्वीकृते चधुर्थ अधिकरणे विज्ञानवाद ( योगाचार ) मतस्य खण्डनम् 
एतेषामेतन्मतं यत् निरालम्बनविन्लानमत्रस्येव सत्ता बतंते बाह्मपदा- 
थोस्तु स्वाप्रवस्तुबन्मिथ्या । अस्याधिकरणस्य अन्तिमं सूत्रं रामालुजेन 
प्रथगधिकरणं स्वीकृत्य तत्र माध्यमिकानाम् (श्युल्यवादिनाम्) मतं खण्डि- 
तम् । एतेषामेतन्मत यत् प्रत्येकं बस्तु श्चल्यम् छन्तु दीपशिखावत् 
संस्कारषशात् क्षणिकविज्ञानधारा एव बाह्मपदार्थरूपे भ्रतीयते--अथोत् 
यथा दीपकशिखा प्रतिक्षणं नश्यति तथापि तस्याः नेरन्तयस्य सततधारा 
इव वतंमानतात् तःपरतीतिः, तथैव बाह्मपदाथौ अपि प्रतिक्षणं नश्यन्ति 
तेषां विक्ञानघारामात्रं च प्रतीयते । यथा तेलसमाप्तौ दीपरिखा 
निवीति तथेव संस्कारत्रिनाशानन्तरं विज्ञानधारा अपि शम्यति, इत्थं 
तन्मान्यतानुसारम् अभावस्य श्चूल्यताया वा प्राप्तिरेव अपवगेः। 

शंकरवल्लभानुसारम् अष्टादशसूत्रतः सप्तविंशसूज्रं यावत् सबोस्ति- 
वादिनाम् ( बाह्मार्थवादिनाम् ) बौद्धानां मतस्य खण्डनं कृतं बतंते तथा 
अष्टाविंशसूत्रतः द्वात्रिंशत्तमसूतरं याव॑त् योगा चार ( विज्ञानवादि ) बद्धानां 
मतस्य खण्डनम् । अन्तिमसुत्रे सवेसामान्येनबोद्धमतनिराछृतिः। 

रामानुजनिम्बाकौं च सवथा शंकरेण समतौ किन्तु तौ अन्तिमसुत् 
शषल्यवादस्य खण्डनं स्वीकुवोते एतावान् विगोषः। । 

मध्वाचयेण च अष्टावशसूत्रतः पंचविंशसुभं यावत् सवोस्तिवादि- 
नाम्, षडविंशसूश्रतः एकोनत्रिशत्तमसृश्रं यावत् श्युल्यवादिनाम्) तथा 
त्रिशत्तमसूत्रतः द्वात्रिशत्तमपश्रं यावत् विज्ञानवादिनां खण्डनं स्वीकृतम् 
ङकिन्तु सूञ्ञर चना एताववू रहस्यपूणौ विचित्रा च बतंते यदू एतत् निश्वतु. 
नितान्तं कठिनं यत् केषु सूत्रेषु कतमो बीद्धसिद्धान्तविशेषो निराकृतः । 

अयरखिशत्तमसूत्रतः षटत्रिशत्तमसूः यावत् जेनसिद्धान्तस्य खण्डनं 
तथा सप्तत्रिशत्तमसुत्रतः एकचत्वारिशत्तमसूत्रं यावत् प्रथगेकमधिकरणम् 
यत्र॒ पा्युपतमतं निराकृतं बतंते ।` एतरिसद्धान्तावलम्बिनामेतत्कथनं 
यत् ईश्वरः विश्वस्य निमित्तकारणमस्ति नतूपादानकारणम् । 

भस्य पादस्य अन्तिमम् अपिकरणप्-द्विचत्वारिंशत्तमसूत्रतः प॑च- 
चत्वारिशित्तमसूत्रं यावत्-पञ्चरात्र* ( भागवत ) सम्प्रदायं निदिशति । 

१, एवम ख। ख्य योग वेदा रण्यहमव च । परल्पराह्गःन्येतानि पवरात्र दु 

कष्यते । ख।ख्पं ययोग ब. साङ्यगोगम् । वेदावारण्यकानि च वेदारण्यकम् , 



दवितीय भ्रभ्याय। १०८७ 

शंकरबल्लभयोरनु सारं पादस्य शेषभागे अन्यमतबत् एतस्यापि खण्डनं 
कृतम् किन्तु रामयुजानु पारं ह्िचत्वारिशत्म-त्रिचत्वाटिशन्तमसूत्रयो 
पांचरात्रसम्ध्रदाये आ्तेपाः कृताः सन्ति । अन्तिमयोः-चवुश्चत्वारिंश- 

परत्पराङ्गान्येतानि एकतत्वतिपादनपरतया एषीमतानि एकं पठ्चरात्रं भ्यते 
(रा० भाग्अण्सू० ९।२।४१ पु० २६९) 

विशेषः- अपुनिकवेष्णवागम।नामुत्पाततस्तदिकाध शच तस्माद् भक्तिप्रधानाना- 
रायणीयधर्मादमवतां यो महाभारते पांबरात्र-छास्वत-भायवतान्यतमनाम्नोक्तो 
वतते । त्रोण्यप्येतानि नाभानि पर्यायवाजिनीति `विक्ञानारिभावे षा तदपरतिवेध 

( २।२।४१ ) “वि प्रतिषेवाच' ( २।२।४२ ) हत्यनयीोः ब्रह्मतुन्रमेः श्रीभाष्ये द१९म् । 

आगमेषु च प।चरात्रशब्दश्येव प्राधान्यम् इति अविद्धा अशोत्तरशतदशगबागमाः 
पांचरात्रागमा उच्यन्ते । 

पडचरात्रतन्त्रीयविभिन्नप्रन्येषु एतन्नाम नेकषाभ्यारूणतम्- 
( १ ) महाभारतस्य शान्तिपचंणि नरायणन स्वमुखात् स्वयसुटूोतः चतुरवेद्- 

, खाडख्य-योगसमविेशः श्रयं पठ्वशात्रशब्दो मदोपनिषन्नाम्ना भ्धिद्धः- 

इद महोपनिषदं चतुवेदसमन्वतम् । 

खाय यीगकृतं रेन पञ्चरात्राजु शब्दितम् ॥ 
[ भ० मा० शां० भ" २२९१२] 

(९) नारदपश्चरात्रातुसारेणरात्रशमडोह्ञानायङः-- 

दात्रं च क्ञानवचनं ज्ञानं प विधं स्मृतम् । [ नारदपक्लरात्रम् १।४४ ] 

प्रतः परमतत्व मुक्ते-भुक्ति-योग-संधादनामकविष्रयपन्चकनिक्पणन चस्य 

एतणाप प्रतिम् । अहिषुण्न्यसंहितायां नारदप्रात्रनिर्दिरटम् उपरिष्टाद् ठक्तमेष 
मतं स्वीकृतम् । 

( इ ) पद्यनन्त्रानुस्ारेण पवलरान्रनाम्नो रहल्यम् अस्य शान्नस्य उन्कृश्ता 

भहनीयतां च द्माक्रयति । यत्तन्त्रपमक्षि पञ्चतदाणि महान्त्यपि 

शाल्ञाणि रात्रीयन्ते ठदिदं शान पम्चरात्रम्- 
पठ्वेतराणि शज्ञाणि राच्रीयन्ते महान्त्यवि। 

तस्छन्निधौ खमाङ्याऽण्ौ तेन गोहे प्रतते ॥ [ पाश्मतश््रम १] 

( ४ ) बिष्णुसहितानुघारेण पठ वमह) भूतानि, शब्दादयस्तदुगुणा बा पश्च 
रात्रयः । यष्छाङ्नाभ्ययनेन च तदिनाशः) अह्वानान्धकारबिनाशकं 

तच्छ्ाल्लमेव पद्ठरात्रम् । तबाहि-- 

दात्रयो गोचराः पच्च शन्दादिवनिषयास्मिकाः । 

महाभृतात्मिहा वापि प्चरात्रमिदं ततः ॥ 
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तम-पंचचत्वारिशत्तमसून्नयोश्च तदा हेपनिराकरणपूं रै सूत्रकारसम्मत- 
भागवतसम्प्रदायस्य स्थापना छता इश्यते+ । 

निम्बाकस्तु शंकृररामानुजयोः नान्यतरेणापि सहमतः इत्यस्मिन्न. 
धिकरणे शक्तिसिद्धान्तस्य निराकरणं स्वीकृतवान् । इदमेतस्य ताप्यं 
यत् शक्तिरेव केवलं चेतना सैव च एकाकिनी विश्वरचने समथौ । 

मध्वाचार्येण अपि निम्बाककस्य पद्धतिरनुसता । ` 
उक्ताधिकरणे स्व.स्व-सिद्धान्तानुसारं कृतेषु अर्थेषु एतत्त निरिवादं 

यत् शक्तिसिद्धान्तस्य श्रुत्यसम्मतत्वात् अस्मिन्नधिकरणे तत्स्वीकृतिः 
न कथमपि सूत्रकारसम्मता आकलयितुुपपद्यते । शंकररामानुजधल्लसेषु 
कतमस्य अथः सम्यगुपपद्यते एतल्निश्चेतुं दुष्करम्; विशेषेण च एतदू 
दृष्टथा यत् एतदधिकरणम् भागवतमतं निराकरोति संस्थापयति बा । 
चतुञ्त्ाह्शित्त भसूत्रस्याथः शंकरेण रामायुजेन च स्वसिद्धान्तानुसारं 
भिन्नमिन्नः छृतः किन्तु कतरो गृह्येत इत्यत्र न किमपि द्रदीयः प्रमाणम् । 
तथापि मूलमहाभारतस्य ब्रह्मसूत्राणां च कत्त बाद्रायणापरनामा 
कृष्णदेपायनो ठ्यास एष इति मन्यमानानां मते रामानुजस्यैषाथंः अधि- 
कोपयुक्तः । यतो हि उभयत्रापि पांचरात्र ( भागवत ) सिद्धान्तः सम- 
्थितो बतेते। 

ये तु महाभारते योगसांख्यादिसिद्धान्तानां प्रशंसनेन ` ब्रह्मसत्रषु 
ष्व तेषां खण्डनेन महाभारतस्य ब्रह्मसूत्राणां च कत्तौ भिन्न इति प्रमाण- 
यन्ति तन्न, वतमानमहाभारतं हि मूलमहाभारतस्य समुपञ्ृहितं रूपम् । न 

दवाप्परतु परं तेजो यत्रैताः पश्च रात्रयः। 
नश्यन्ति पढवरात्रं तत् सर्वाह्ानविनाशनम् ॥ 

| [ परमसंहिता० ` १।३९-४० | 
मागवतवमेः कथं पांयरात्रन-म लेभे एतत् वक्तुं दु्राकम् । प्चतहितायाम् 

( १।१।७ ) ष्य शब्दस्येत्थं ऽ्याक्या कृता वतते--यः विदान्तः शेब-योग- 
सांसग्वोदाहतेतच्छाञ्पंयकं दात्रिभयं विधते अर्थान् तद्धत्यमिति प्रमाणीकृत्य 
्न्धकारे प्रक्षिपति ख पांवरात्रः कथ्यते । स्यदेतत् , ब्पूहविद्धान्तानुखारं बाद. 
देष संकषण प्रुम्नानिष्दब्रह्मणापेतत्ततवपंचकाधारेणैवास्य पांचरात्रेति नाम प्रच. 
लितम् । फलतः एतद्विषये नाशथावधि किभवि निबितसूपेण वक्तुं शक्यते । 

१. (शारीरके च भाख्योक्ततत्वानामन्रह्मात्महतामाच्रं निराङ्केतत् न स्वकष्पम् 
इति जिनश्च ¶ताभिहिततत्ववत् स्थं न बहिष्टायम् [ शभानुनभाध्यम् ९।१.४३ 

¶° १६८-६९ ] ह -4 
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मूल्ञभारतं च पेतिहासिकम्रन्थ आसीत् न त्वौपदेशिकः, सम्भवतः, 
व्यासेन अस्य (जय, इति नाम कृतमासीत् एतदस्य अष्टादशपर्वणः 
(जयनामेविहासोऽयम् इति वाक्येन; प्रव्येकपवोरम्भे- 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमप । 
देवी सरस्वतीं चैश्र ततो जयमुदीरयेत् ॥ 

इत्यत्र समायातिन “जयः शब्देन च प्रमाणीक्रियते | 

अस्य विकासस्य त्रयो विशिष्टाः कालाः परिलद्यन्ते- 
मन्वादि भारतं केचित् अस्तिकादि तथा परे । 
तथा परिषराद्यन्ये प्राः सम्यगधीयते ॥ 

एतेषु त्रिषु कदाचित् मूलप्रन्थः परिचरोपाख्यानात् प्रारभ्यते, । 
एतस्य स्वस्य अयमभिप्रायः यत् मूलावस्थायां महाभारतम् इति- 

हासः, चुराणप आख्यानं षा मन्यते स्म । कालक्रमानुसारेण अन्दे 
द्विरपि तत्र विभिन्ना बिषयाः प्रक्िप्राः ह्यय ख आचारविषयकोपदेशानाम्, 
विभिजदाशंनिशाथनेशविषयाणां च प्रक्षिपतत्वेन समुपञ्ंहितो विश्वकोषः 
सम्पन्नः | 

एतदीयविषयाणां प्रक्िप्रत्वेनानेकजनककेत्वे अषयुत्यानुवादश्पेण 
यृत्रकथा प्रमाणत्वेनोपन्यस्यते । या च विभिन्नपवसु विभिन्नरूपेणो- 
पलभ्यते,२ | । 

द्वितीयाध्यायस्य वतीयः पादः 
पादपरिवयः- वेवान्तशास्मे ब्रह्मणो यल्लक्षणसमुक्तम् तत्र  स्यृति- 

तके-युक्तिभिः प्रतीयमानो विरोधः सनिणेयमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
समाहितः । हितीयस्मिन् पादे च ततः, स्वसिद्धान्तसिदूष्यथेमनीश्वर- 
वादिनास्तिकसिद्धान्तानाप् , ईंश्वरबादिनामपि च तदुपादानकारण- 
ममन्यमानानां सिद्धान्तानां सयुक्िकनिराकरणं छतम् ततः भागवतः 
मते अस्य प्रन्थस्य सिद्धन्तेन सह प्रतीयमानं विरोधं समाधाय तत्पाद्- 
स्य पृरतिंः छता । इदानीं पृवेप्रतिज्चानुसारं परब्रह्मणः समस्तप्रपव्वस्य 

१. संस्कृ तदाहिष्यस्य इति€ा9ः ( दंषराजः ) ० ३६ 

२. दटभ्यम् उोग ° १०२३७२१, शां २३७९।१३- २१, बन्० १०१।१५ 

इस्यादि । 
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अभिन्ननिभित्तोपादानकारणस्वीषतौ प्रतीयमानं श्ुतिषाक्यवितेधं समा- 
धातुं ठृतीयपादस्यारम्भः । . | 

अस्या्यषु पञ्चदशसूत्रेषु अस्थ प्रश्नस्य उन्तरं विवेचितम् यत् 
आकाशादितत्वानि, येभ्यश्च प्रपक्चात्मकपरंसारस्य रना स्वीक्रियते, 
ब्रह्मवत् नित्यानि सन्ति अथवा तान्यपि ब्रह्मणः उत्पद्य नियत समये 
तत्रैव विलीयन्ते । 

पादस्य शेषभागे जीवात्मनो निहपणं कृतं बतंते । 
प्रतिषाद्यसंकेतः- अस्मिन् पदे- 

( १) शंकरमते पूषमागेन पंचमहाभूतश्रतीनाघ्रुत्तरमागेन च जीव- 
श्रतीनां परस्परविरोधपरिहारः। 

(२) रमानुजमते आकाशदिः कायत्वनिरूषपणम् । 
( ३ ) निम्बाकंमते ब्रद्यकायबियदाद्यत्पत्तौ जीवविषये च श्वतीनामविरोध- 

भरदशेनम् । 
(४ ) मध्वमते चापि षियदायुत्पत्तौ जीवविषये च केषलश्रत्यविरोध- 

प्रदशनम् । 
( ५) स्थूलशयीरनिष्पादकभूतोत्पत्तिक्रमादिकविचारपूर्ैकं सवं अहयेति 

वदे जडानाम्, जीवानां च ब्रह्मत्वाद् जडजीवसम्बन्धिषिरदा 

शनिराकरणम् | 

सविद्ठेषणप्रत्यधिकरण भाष्यपंचकतमीक्षणप्- 

( २।३।१-७ ) इदमधिकरणमेतत्सु्चयति यद् आकाशो न ब्रह्मवत् 
नित्यः अपि तु स ब्रह्मण उत्पद्यते । | 

( २।६।८ ) भाकाशवदू वायुरपि ब्रह्मण उत्पश्यते इत्यस्य प्रकरण. 
स्य भथः। 

( २।३।६ ) केवलं ब्रहैव नित्यमिति प्रतिपादयत्यस्मिग्नधिकरणे 
एतन्निर्णीतं . यत् यस्य पशब्रह्मपरमात्मनः श्रुतिषु स्थले स्थले सत्, 
नाम्ना बणेनसुपलभ्यते यच्च अस्य जडवेतनात्मकजगतः परमं कारणं 
स्वीकृतम् तद् अतिरिच्य अस्मिन् जगति न शिमपि अन्यदू एवं भूतं 
तत्वं यदुत्पत्तिशीलं न भवेत् । 

रामानुजेन एतेषां नवानामपि सूत्राणाम् एकम् अधिकरणं स्वीकृतम् 
अन्ये सवं आचायः शंकरेण सहमताः। 
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एतद्रे दशमैकादशद्ादशसूत्राणा१ पएकेकसतरैकेकाधिकरणत्रये 
करमशः एतस्मदर्चितं यत् षायोस्तेजसः, तेजसः अपाम् , अदूभ्यश्च 
परथिन्याः उत्पत्ति जता । 

त्रयोदशं सूत्रमेतस्प्रतिपादयति यत् हादशसृत्रं यावत् आकाशादित- 
नवानां या उत्पत्तिः प्रतिपादिता ठत्र यद्यपि ब्रह्मणः आकाशस्य, साक्षा- 
दुत्पत्ति प्रतिपाद्य अग्रे क्रमशः वायोः, तेजसः अपाप् प्रथिव्याश्च उरपत्ति- 
क्ता घतते तथापि मुख्यशूपेण सर्वेषां रचयिता स एव परब्रह्मपरमात्मा 
अस्ति नान्य इति बोद्धव्यम् । | 

चतुर्दशं सूत्रमेतस्प्रतिपादयति यत् आकाशादितत्वानां षिलयनं 
तेषामुरप्तिक्रमेण जायते--यस्य यस्मादुत्पत्तिस्तस्य तत्रेव प्रलये 
विलयनम् , इत्येवं रीत्या अन्ते पुनरप्येक मात्रं ब्रह्म अवरं संजायते | 

पंचद्शसत्रे एतसपरतिपादितं बरत॑ते यत प्राणाः, मनः सर्बन्द्रियाणि च 
मौतिकानीति तेषां सर्वेषामेतेषु भूतेषु एव अन्वभूतत्वात् ते प्रथगुत्पत्ति- 
कम न अपेक्षन्ते । फलस्वरूपम् - 

८एतम्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वन्दियाणि ख । 
खं वायुञ्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

इति मुण्डकोपनिषदि यत् प्राणादीनाम् _ आकाशदेः प्राक् श्रवणम् 
तेन इत्थं नाकलनीयं यत् आत्मनः आकाशात पूर्वं प्राणानामुत्पत्तिकथ- 
नात् “एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः? इति श्रुत्या विरोधः । यतो हि 
(अन्नमय हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्" अत्र 
भ्राणादीनां भोतिकत्वं भ्रयते । अतस्तेषां तज्ैषान्तभूततवात् न तेषां 
पथरात्पत्तिक्रमापेश्चा बतेते । उक्तमुण्डकोपनिषदि “आकाशाद् वायुः 
वायोरग्निः इत्यादिवत् तेषां कमो नोक्तः, आत्मनः केबलं तेषां सर्वेषा- 
युरपत्तिरेव उक्ता अतो भूतदखष्टिवाक्येः न कथमपि तद्विरोधः । प्राणा- 
दीनां हि यस्मिन् यस्मिन् तत्वे भन्तभोवः तेन तेनेव सह ॒तेषामुत्पत्ति- 
नाशश्च जायते । इत्थं शंकरानुसारं दशमसृद्टतः पंचदशसूज्रं यावत् 
अधिकरणषट्कम् । षल्लभेनापि एतदेव स्वीकृतम् । 

रामानुजाचार्येण दशमसूत्रतः पंचदशसूत्रं यावत एकमेवाधिकरणं 
स्वीकृतम् हयादशे सूत्रे च पृथिवी, एतावत् प्रथक् सूत्रम् “अधिकाररूप- 
शब्दान्तरेभ्यः एताव प्रथक् सूत्रं मत्वा छत्तरो्तरतत्वानामुःःपत्ति 
पूषैपूबेतत्वेभ्यः अभ्युपगत्य पपक्ष स्थापयन् ^तद्मिभ्यानादेव तु 
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तत्लिगात्सः' इत्यस्मिन् सूत्रे सिद्धान्तपश्चहपेण सर्वषामुत्पत्तिः ब्रह्मणः 
स्वीकृता । तथा हि- | 

“श्रयते च सवंशरीरकतवेन सवोत्मकः्षं परस्य ब्रह्मणः अन्तयीभि- 
्ाहयणेः "यः प्रथिव्यां तिष्ठन् , यः अजु तिष्ठन्, इत्यादि । सुबालोप- 
निषदि च यस्य प्रथिवी शरीरम“ ““-यस्य बुद्धि. शरीरम्”* इत्यादि । 

निम्बाकेणापि रामानुजवत् दशमसूत्रतः त्रयोदशसुत्नं यावत् एकमे. 
वाधिकरणमय्युपगच्छता तत्र दशमतः द्वादशं यावत् पूर्वपक्षत्वेन त्रयोदशं 
च सूत्रं सिद्धान्तपक्षत्वेन स्वीकृतम् “चतुदेशं पंचदशं च सूत्दयं किन्तु 
तेन प्रथगधिकरणं स्वोृत्य शंकरवत् व्याख्यातम्? | 

मध्वाचा्यण दशमसूत्रतः चतुदशसु यावत् अधिकरणपंचकं 
स्वीकृतम् किन्तु दशमे द्वादशं -द्वादश सूत्राणां तेनेत्थ त्याख्या कृता यत् 
आकाशादिभूता नामुत्पत्तिर्िष्णोः संजायते तथा त्रयोदशसूत्रे एतत् प्रति- 
पादितं यत् खषटः प्रलयः अपि विष्णुना एव क्रियते न तु रद्रादिना । ̀ 

सष्टयादिकं समस्तं तु विष्णोरेवपदात् भवेत्? ।२ 
4 4 9९ 

अक्षरात्परमादेव सवमुरपते क्रमात् ।3 
व्युत्कमादू बिलयश्चेव तस्मिन्नेव परात्मनि ॥ 

1 , 4 % 

कतो प्राणाविकट्यास्य हन्ता मूम्यादिकस्य च । . 
यः क्रमाद् व्युत्कमाच्चेव स हरिः पर उच्यते* ॥ 

पतन्मते -पंचदशषोडशसूत्रयोरेकमेव अधिकरणं तत्र॒ पंचदरो 
पूवेपक्षः । षोडशो च सिद्धान्तपश्षो निरूपितः । ̀  

षोडशातः , अपरे शवरिष्टे सम्पूरणं पादे जीवनिरणं वतते । एष भाग 
अतयन्तमहत्वपूणंः । यतो हि पचाप्यायार्याः एतनिर्िबादम् स्वोकु॑न्ति यत् 
भकः अजन्मा नित्यबास्ते--'अजो नित्यः "शाश्वतोऽयं पुरणः" । तद्विषये 
प्रतिपादितं च जननमरणादि वस्तुतः जीवात्मनः शरोरविषयकम्- 
जीवापेतं वाव किलेदं न्रियते न जीवो भ्रियते,» (स वा अयं पुरुषो 
जायमानः शरीरमभिसम्पदयमानः स उत्कामन् भ्रियमाणः "१४० --------------" स रत्कामन् न्रियमाणः ^| घोडश- 
शिण 

१ रामानुजमाष्यम् प° २७२ २. भष्वभाष्ये स्कन्द्पुराणकचनम् प° ८१ ३. तत्रव चतुवेदरिखाकचनम् प्र ८१ 
४. तत्रेव मारकवेयश्ुतिषवनम् प्र ८९ ५. कट० १।२।१८ 
९, छा ६।११।२ ७, ब° उख० ४।३।८ 
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सूत्रस्य इदमेष तात्पर्यम् , शंकर-निम्बाक-वल्लमैश्चापि एतदेव अश्परशः 
भ्रतिपादितम् | 

रामानुजायुखारम् पतत् सुप्रपर सप्रदशम् पूषौधिकरणस्यैव--यत्र 
च तेजोऽबन्नादीनां ब्रह्मसरूपता प्रमाणिता बतंते-भंशमाघ्रं च तेन, 
छत्र “माक्तः इत्यत्र “अभाक्त पवं षिचिद्धि्य अन्य एव अथे, कृतः । 
तस्येदं तात्पयं यत् यदि तेजोऽबन्नादयः सर्वे शब्दाः ब्रह्मवाचकः तदा 
मिन्नमिन्नशब्देभ्यः प्रतीयमानो व्यपदेशः कथं संगच्छत , शस्य ` प्रशन. 
स्यात्र समाधानं यत् तत्तच्छुब्देस्तन्तद्रस्तुल्यपदेशः. अभाक्तः ( मुख्यः ) 
जरह्म्यपदेशः ( ब्रह्मषाचकता ) च. भाक्तः ( भसुख्यः, गौण -इति 
यावत् ); स्वीकृतो भत्रेत्- अथ च ववराचरज्यपाभ्रयः. तवुव्यपदेशभ 
तद्वाचिशब्दः; चराचरवाचिशब्दो ब्रह्मणि अभाष्कः मुख्य एव, “अनेन 
जीवेनात्मना प्रधिश्य नामरूपे व्याकरवाणि १ इत्यादिना सर्वशब्दानां 
वाचकभावस्य तथांवगतत्वात् । अथवा तेजःभशृतिभिः शब्देस्तन्चदरस्तु- 
मात्रवाचितया ( व्युत्पन्नैः ) ब्रह्मणो व्यपदेशो भाक्तः कृतः °स्यात् । 
किन्तु एवं विच्छेदे सूत्रार्थः सातिशयगृढः सम्पश्यते इति समुचितो न 
प्रतिभाति । 

` एवमेव मध्वा चायेस्याप्यर्थो न सन्तोषावहः । यतो हि तेनैतत् पृवै- 
सूत्रैरेव सम्बद्धीकरत्य अत्रापि पूरवेवदेव उत्पन्तिक्रमनिर्दशमभ्युपगत्य 
इत्थमथेः कृतः-- 'मनघश्च विज्गानमिति ठ्यपदेशश्चराचरेष्वालोचनादू विज्ञानं 
अतीति भागपेक्षया स्यात् , न विश्षानत्वापेक्षया । स्कान्दे च- 

पर।दव्यक्तमुत्पन्नमव्यक्तात्त॒ महांस्तथा । 
विज्ञानतच्तवं महतः समुत्पन्नं चतुमुखात् ॥ 
विज्ञानतत्त्वात्तु मनो मनस्तत््वात्त॒ खादिकम । 
एवं बाह्या परा रष्टिरन्तस्तदुभ्यक्त्यपेध्या ॥ 
बिपरीतक्रमो ज्ञेयो यस्मादन्ते हरेरंशिः ॥ 

अथौत् मनसो विज्ञ नोत्पततर्नेदं तात्पयं यत् विज्ञानं मनस उत्पद्यते 
अपि तु अस्य भयमेव भावो यत् चराचरलिषयकचिन्तनादू क्ञान- 

मुत्पद्यते । 
इत्थं च अयमथः केवलम् रोपित एवाथः न तु शब्दानां वास्त- 

बिकः अथः इति तदरुचो हेतुः । 

१. छा> ६१२।१ २. भधोभाष्यम् परर ३७४ 

२. मभ्वमाष्ये स्कन्दपुराणवचनम् १०.८३ 
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 ( २।३।१७ ) अस्य सूत्रस्य इदं तात्पयं यत् जीबात्मा आकाशादि- 
त् नोत्पद्यते यतो हि इउत्पत्तिप्रकरणे तदुटपत्तिनं श्रयते । किं च, 
“न जीवो 'भ्नियतेः “न जायते न्नियते षा विपश्चित्? अजो नित्यः शाग्ध- 
तोऽयं ग्पुराणः, तत् सृष्ट्वा तदेवानुभ्राविग्शत्ः, (अनेन जीवेनार्मनाऽ- 
बुभ्रषिश्य नामरूपे व्याकरवाणि, 'तत्त्वभ्मसिः, "अहं अत्रह्मास्मि, 
यमात्मा नक्ष “सबोत्मभूः इत्येवमाद्याः नित्यत्वषादिन्यः तयो 
जीबस्योत्पत्तिं भरतिषध्नन्ति । 

यदि चेत्थं प्रतिपाद्यते यत्- 
भयथा सुदीपतात्पाषकादू बिस्युलिगाः सदस्रशः भभवन्ते सरूपाः । 

 लथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेषापयान्ति५।१६॥ 
इत्यादिश्रुतयो जीषात्मनः ठत्पत्ति प्रलयं च प्रतिपादयन्ति, जीषो 

हि ब्रह्मणो विभक्त इति विकारः तदा एतस्य एतत्समाधानं यत् वस्तु- 
गत्या ख न तस्मादु बिभक्तः । "एको देवः स्वेभूतेषु गूढः स्ेध्यापी सबे- 
भूतान्तरात्मा,* इत्यादिश्वतिभिर्हिं एतत्स्पष्टीकृतं यत् यथा आकाशस्य 
विभागो चटादिसम्बन्ेन भासते तथैव बुदूष्या्यपाधिसम्ब्वेन अयं 
जीवः प्रविभक्तः प्रतीयते, "स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः 
प्राणमयश्चक्षुमेयः शरोत्रमयः'११ इत्यादिशासखम् (अविकृतम् एकम् अपि 
जह्य पव अनेकबुदूभ्यादिमयम्, एतत्मरदशयति । भत्र शंकरनिम्बाकौभ्याम् 
न भात्मा अश्वुतेः इति पदच्छेदः स्वीकृतः; रामानुजमण््रवह्नमैश्च न 
भत्मा श्यतेः इत्थम् , किन्तु सूत्राथः उभयत्र समानः । 
„ मध्वाचायेमतिरिच्य अन्येषां चतुणोमा चायोणां जीवात्मनः अनुत्पत्तौ 
श्कमत्यम् , मध्वमते अस्य भयमथः-आत्मा ( परमात्मा ) न नश्यति 
नापि चान्यस्मिन् लीयते "परमात्मापि न विलीयते०,** अस्यां दशायाम् 
छतराम् एतत्स्पष्टं यत् पएतत्पूवसूत्रस्य रामानुजेन छतः अथेः नितराम् 
अस्वाभाविकः जीवात्मनः उत्पत्तेः भस्वीटृतिर्हिं सतकंमेतत्समर्थयति 

१, छार €।११।३ १. क० २।१८ 
द. तत्रेव १।६।१८ ४, तै० ड० ३।६।१ 
५० छ्ा० ६।३।द् १. ० ६।८।७ 

७. श्रु १।४।१० ८० ० उ° २।५।१९ 
९. सुर २।१।१ १०. इवे ° ६।११ 

११. ० ४।४।४ १९. अणर्भाण्षष्य्य 



द्वितीयः अध्यायः ११५ 

यत् जीवात्मनो विषये यत् जननमरणादि भ्रतिपादितं तत षस्तुगत्या 
तिकरशरीरस्य कते वतंते | 

अष्टादशसूत्रस्य श्ोऽत एव, इत्यस्य शंकरेण अयमथः छतः- हः 
चेतन्यः अयमात्मा भत एव यस्मादेव नोत्पद्यते परमेव ब्रह्म भविछवम् 
उपाधिसम्पकीञ्जीव भावेन अवतिष्ठते । परस्य हि ब्रह्मणः चेतन्यस्वरूप- 
त्वमाम्नातम्-- "विज्ञानमानन्दं नह्य"* सत्यं श्लानमनन्तं* बरह्म इत्येषं- 
स्मा श्रुतिषु, अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति सञ भात्मा “इति च सर्वैः 

: इदं वेद, इदं वेद्" इति विक्षानेनानुसन्धानात् तद्रपत्वसिद्धिः। 
इति नित्व॒चेतन्यस्वरूप एवात्मेति निश्िनुमः, पएतेनैतत्सिभ्यति 
यत् शंकरमते ज्ञानम् , बिज्वानमेव आत्मा ( ब्रह्म )। रामालुजनिम्बाक- 
योस्तात्पयम् एतद् यत् शाब्दस्य भरथः क्ञानस्वरूपत्वे सति श्षानाभयः 
अस्ति । निम्बाकेण शंकरवत् पतत् ए्रथगधिकरणं स्वीछृतम् किन्तु 
रामानुजेन एतदपिमेण सम्बद्धम्, रामानुजनिम्बाकंबत् वल्लभेन अपि 
एतत् स्वीक्रियते यत् शानं चेतन्यं च जीवात्मनो गुणः तथा पू्णपक्षस्पेण 
सूत्रस्य अयमर्थो मन्यते यत् जीवो ज्ञानस्वरूप इति स्वयं ब्रह्म । 
ब्रह्मजीवयोमंदो मायोपाधिकः किन्तु जीवो वस्तुगत्या ब्रह्मणः अंशः एषं 
बरह्मणा तथे सम्बद्धो यथा अगनेर्निःखतः स्फुलिंगः अभिना सम्बद्धो 
वतेते । एतत् सिद्धान्तं खण्डयता च तेन (वल्लभेन) बिशिष्टमेष विवरणं 
प्रदत्तम्--"तस्मात्तदंशस्य तदूव्यपदेशवाक्यमात्रं स्वीछत्य शिष्टपरि- 
अहाथं माध्यभिकस्थैवापरावतारो नितरां सद्धिरुपेच्त्यः"^ । बद्यप्यन्ते तेन 
जीवात्मा ज्ञः ( श्चाता ) अभ्युपगत इति स्थुलखूपेण न कश्चिदपि 
न एवं स्वीषृतौ सुदूराढृष्टः अयमथः सम्पद्यते इत्यत्र न 

; | 
मध्वाचर्येण चास्य सेधा अन्य एव एवम् भथेः स्वीकृतः यत् 

जीवात्मनः उत्पत्तिः परमात्मनो जायते । एतद्रे तेन एकं नवीनं सूत्रम् 
युक्तेः एतत्- यश्च न अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि भाष्ये उपलमभ्यते- 
परित्वा तस्य भयमथेः स्वीकृतः यत् अन्यथा यद्यपि जीषात्मा नित्यः, 
अजन्मा च बर्तते तथापि भौपाधिकरूपेण तस्य शरीरादिधारणं सवंथोचितं 
युकिसंगतं च भ्रतीयते। मभ्वाचायेस्य अयमथेः स्वस्मिन्नशो समुचितः 
अपि क्िलिष्टकल्पनाकलितत्वात् न सन्तोषजनकतामाबहति । 

१, धु० ३।९।२८ २. ते° २।१।१ 
२. छा० ८।१६।४ ४. शां भा० पूण १४६३०-३२२ (न्प्र घं) 

५. अशुभाभ्वम् २।२।१८ चु° १७१ ( कलकता संस्करणम् ) 
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शंकट-रामानुज-निम्बाकेष्च अन्तिमयोः सिद्धान्तो माध्यः । यतो हि 
जानातीति शषः इति विग्रहेण उत्पन्नस्य कठेकमप्रत्ययान्त्लशब्दस्य शाता 
अ्थैः न तु ज्ञानम् । किच यदि सूत्रकारस्य तात्पयं शंकरवत् ्ञ' इत्यस्य 
ज्ञाना, इत्थं तस्य ब्रह्मणा स एेक्ये च अभविष्यत्. तदा निःसन्देहं 
सूत्रकारः तत्सूत्रम् ्लानमत एव" एवम् अरवयिष्यत् । 

एवमेव आथिकविभिन्नता एतदभिमाधिकरणे एकोनरविंशसू्रतः 
दवत्िशन्तमसत्रं थाबद् षतंते। जीवात्मनो ज्ञानस्य तभित्यतायाश्च समी- 
क्षणे प्रकृत्या अयं प्रशन: समुत्पद्यते--किं जीवात्मा षिभुः, मध्वम- 
परिणामः, अणुपरिमाणो वा १ यतो हि सवेव्यापी सबभूतान्त- 
रात्माः» स षा एष महानज. आत्मा, *“भआकाशवत्सवेगतश्च नित्यः” 
इत्यादिश्चुलयः तस्य . विभुत्वं प्रतिपादयन्ति, । तथा, "एषोऽणुरात्मा 
चेतसा" वेदितव्यः इत्यादिश्चुतयः तस्याणुरवं प्रकटयन्ति । अस्यां परिस्थि- 
त्यां कतरत् मन्येत इति । यावत्सूत्राक्षराथौनां सम्बन्धः तावत् सर्वेषां 
भाष्यकाराणामैकमत्यम् । किन्तु अधिकरणीयस्वसुत्रारथेषु खामान्यङूपेण 
दृष्टिपर्षिप्त्या अवगम्यते यत् स्थूललूपेण सर्वेषां मान्वता विभिन्नाः । 
एकोन विशसुत्रतः अशािंशसृत्रं याबत् सर्वाणि सत्राणि जीवात्मनः अणुं नि 

` ज्बन्ति । एषं शंकरातिरिक्ताः अन्ये खवंमाष्यकाराः श्िद्धान्तपक्षमाककयन्ति । 
किन्तु शंकर, इमं पवेपध्चं मत्वा एकोनर्तिंशत्तमततः द्वत्रिंशत्तमसूत्रं यावत् 
निराकृतवान् । कतरश्चानयो रुचितः इति निणेयात्पूबं सूत्रार्थषु किचिद् 
दृष्टिपातः आवश्यकः- । 
 एकोनविंशसूत्रतः अष्टाविंशसूत्रं यावद् व्याखूयातानां सूञ्नाणामर्थषु 

सर्घषा५ आचायांणाम् एेकमत्थम् । अन्तरं केबलमेतावद् वतते यत् 
रामानुजनिन्वाकौ “ठयतिरेको गन्धवत् तथा च दशेयतिः एतावदेकं 
सूत्रं स्वीञुसतः, शकरबरकमयोमेते चैतत्सूत्रद्मयम्"। मुख्यमतभेदस्तु 
^तदूगुणसारत्वात्त तदूव्यपदेशः प्राज्ञवतः अस्य सून्स्याथ बतेतेः 
यस्यायमश्षराथः- 

किन्तु सर चासी गुणः तद्गुणः तस्य; ते च ते गुणाः तदूगुणाः 
तेषाम् ; तस्य गुणाः तदूगुणाः तेषाप् बा सारत्वात् ( सारभूतत्वात् ) 
प्राह्नवत् तस्मिन् तत्र वा व्यवहारः । शंकश्मते अस्मिन् सूत्रे सिदखान्त- 
षस्य प्रतिपादनम् । तेन च भत्र जीवात्मनः अणुत्वं निरृढम्'। __ 

१. शवे ° ६।११ २, धु० उण ४।४।२२ 

३, ते २।१।१ ४. मु ३।१।९ 
५. वहष्यम् बण्सुर् २.२।२९.शान्भा० 



हितीयः अध्यायः ` ११७ 

रामानुजाचार्येण चेदं सृध्रमित्थं व्याख्यातम्-जीवः यथपि ज्ञाता 
तथापि स क्ञानमेतद्थमुच्यते यत् श्नम् प्राज्ञस्य अथोत् जीषस्य 
सारभूतो गुणः । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इति विपश्ितः भक्षस्य क्चान- 
शब्देन व्यपदेशः । सह ब्रह्मणा विपश्चिता, यः सवेज्ञः, इत्यादिषु प्राक्स्य 
ज्ञानं सारभूतो गुणः इति विज्ञायते? ।* 

अत्रेतत्स्मतैञ्यं यदस्मिन्नधिकरणे रामाुजेन श्ञोऽत एव एतत्सूत्रमपि 
भनुसम्बद्ध मन्यते । तस्य चेदं कथनं यत् आत्मा यदि स्वभावतः ज्ञाता 
विभुश्च भवेत् तदा प्रत्येकस्थले तस्य वतंमानतया प्रत्येकवस्तुनस्तस्य 
ज्ञाठृत्वं स्वीकतेन्यं स्यात्" अस्य आन्तेपस्येत्थं निराकरणं यत् जीवात्मा 
न विभुरपि तु स. भणुपरिमाणः विभुत्वे च तस्य स्वेदा विषयप्रत्यक्षत्वं 
स्यादथ च समस्त बिषयाणां तन्मयत्वात् तस्य ज्ञानस्य कथिदू बिषय 
एव न अवरिष्यादिति सवेदा तस्य विषयाप्रत्यक्षत्वं सम्पद्येत । 

निम्बाकंः पि रामानुजवदेष जावाणुत्वपक्षपाता किन्तु अनेन भन्तिम- 

चतुःसृच्याः व्याख्या अन्यथा कृता दृश्यते । जीवो यद्यपि वस्तुतः अणु- 
स्तथापि यदा कदा तस्मिन् बियुत्वेन व्यपदेशः । यतो हि ज्ञानं यच्च 
विभु अस्ति, तस्य सारभूतो गुणः-जीवे गणिनि, यवा कवा पत- 
= + ( व्यवहारः ) यत् तस्य यो गुणो ज्ञानं तष्ठिमु 

तते । 
तस्य चायं ज्ञानरूपो गुणः सवेदा, सबेपरिस्थितिषु च तस्मिन्नेव 

तिष्ठति, गुणगुणिनामयुतसिद्धत्वात् । आम् , एतदवश्यं यत् कदाचिद् 
ज्ञानरूपी स गुणः उदूभूतो मवति कदाचिच्च अनुदूभूतः । अन्यथा 
यदि जीवः प्रकृत्या विभुमेन्यते तदा तस्य बन्धमोक्षौ असम्भवौ स्याताम् 

` अथ च सवदा स्याताम् । स्वगुणस्य ज्ञानस्य विभुत्वेन यदा कदा जीव- 
स्यापि विभुत्वात् तस्मिन् धिमौ परमात्मनि च इदमेव अन्तरं यदु ब्रह्म 
प्रकृत्या गुणेश्वापीत्थसुमयप्रकारेण बियुः, जीवश्च अणुभेवन्नपि केवलं 
स्वगुणेर्बिभुरेतावानुभयोः विशेषः । तथाहि-रृहन्तो गुणा यस्मिन्निति 
ज्येति प्राज्ञवदारमा विभुगुणत्वात् ।नित्यं विमुम्- इति ब्यपदिषठः, 
इष्टान्ते देव प्राज्ञो गुणैरपि बद् मवति; वा्टोन्ते तु जीवः अणुपरि- 
माणको गुणेन विभुरिति विशेषः? | 

१ द्रहभ्यम् ब्र° सुर भीमाष्यम् २।६।९९ ए० १७८ 

॥ २ "निर भार पथ ९९ 



११८ बह्मसूत्रभरसुखमाष्यपश्कसमीक्षणम् 

बर्ममतेन शन्तिमानां चतुणौ सूत्ताणामर्थः अपरथापि मिन्नः 
जीबो यद्यपि अणुः तथापि तत्त्यमसि' इत्यादिवाक्येः तस्मिन् ब्रह्मल्यप- 
देशः । त्रहागुणा हि जीवस्य सारभूवगणाः येश्च स॒ जडजगतो भिथते 
इति च तत्सारांशः । ¦ 

भभ्वाया्येग तु एकोनविंशसूत्रतः षडिंशसृध्रं यावद् एकमेव अधि- 
करणं स्वीकृत्य जीवात्मनः "अणुत्वं स्थापितम् । सप्तविंशं सूत्रं च तेन 
प्रथक् भधिकरणं स्वीछत्य तज जीवात्मन `एकरूपतानेकल्पताप्रति- 
पादकश्रुतिषु सामंजस्यं स्थापयितुं चेष्टितम् । तदनन्तरम् अष्टा्विरौकोन- 

पिकरणमभ्युपगत्य तत्र ब्रह्मजीवेक्यप्रतिपादकतन्त्यमसी- 
त्यादिश्रतीनां हा सुपणां प्रशतिन्रह्मजीवपाथेक्यप्रतिपादकश्चुतीनां ष्च 
सामंजस्यं स्थापयितुं भ्रयसितम् । 

भष्टा्विंशसूत्रे पष सिद्धान्तपक्षः प्रतिपादितः यत् जीवो ब्रह्मणो अमिनः 
यतो हि श्रतिवाक्येषु तथेव प्रदर्शितं बतंते । एतदिह स्मतंव्यं यत् 
स्मिन्नेव सूत्रे अन्येराचा्येः स्वष्याख्यासु गुणगुणिनोः, श्षानजीवयोः, 
अन्तरं समर्थितम् । तदनन्तरम् एकोनत्रिंशत्तमे सूत्रे एतत् प्रतिपादितं 
यत् ब्रह्मजीवयोरभेवभ्रतिपादनस्य केवलमेतत कारणं यत् ब्रह्मणो गुणाः 
ज्ञानानन्दाश्यः जीवात्मनः सारभूताः गुणाः स्वभावो" वा वत्तेते | 

१. अणुमाश्रोऽप्ययं जोवः स्वदेहं ग्याप्य तिष्ठति । 

यथा ग्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविष्लुषः ॥ | 
(भ० भाग ब्र पु° वचनम् ) प* ८५ 

२. भअचिन्त्ययेष शक्त्येव एकोऽवयवब्नितः । 
भ्ात्मान बहुधा कृत्वा कीडते योगखम्पद्ा ॥ 

( तत्रैव प १० धचनम् प° ८६ ) 
२" भिभोऽचिन्त्यः परमो जीवंचात् पूणे; परो जोवघंधो ह्यपूर्वः । 

यतो शयं नित्ययुक्तो धयं च बन्धान्मोक्ष तत एवाभिगन्देत् ॥ 
( भ० भा प° ८६) 

र ४ क्षानानन्दादिब्रहमगुणाः एवास्य यतः सारः, स्वक्पम् अतः अमेदम्य- 
शः। 

यथा धवं ुणात्मकर्वात् ख्बरमकत्वं ह्मण उच्यते "७३ खल्विदं ब्रहम" इति । 
अविष्यद्पुराणे ब~ 

भिन्ना जीवाः परो भिन्नस्तथापि ज्ञानङ्पतः । 
प्रोच्यन्ते ब्रह्मक्वेण वेदबदेषु शध्थेशः॥ - 

( भर भाष्ये ८७ - पृहे भविष्यत्युराणवग्वनम् ) 



द्वितीवः अध्यायः ॥ ॥ ) 

एतेषामथौनां, विरोषतया एकोनत्रिशत्तपरसूत्राथेस्य तुलनात्मक- 

समीक्षणे एष निष्कषः खमायाति यत् प्रातिस्विकरूपेण एतेषु न कतमोऽ- 

व्यथः सन्तोषावहः इति कश्चिदपि निष्पक्चपातः समालोचकः स्पष्टतया 

एतदधिगच्छत् यत् शकररामानुजयोरथैः सर्वेष्वल्पतमत्वेन सन्तोष- 

जनकः । यतो हि शंकरल्य अथः नितरां क्लि्टकल्पनाकल्ितः । स 

चेत्थम् (तदुगुणसारत्वात्तु- इति सूत्रस्य तदितिस्वंनामशब्दः 

अकस्माद् बुद्धिवाचकः प्रतिपादितः किन्तु एतस्मात् पूर्वेषु सूत्रेषु भस्य 

न कथित्मसंगः इति तथात्ं वैचिश्यभिषावहति 1. किंच; शंकरस्य अय 
ममिप्रायः यत् यथा प्रचि ( परमात्मनि ) अणुत्वविरिष्टबुदष्युपाधिकम् 

अणुत्वम् तथैव जीवचैतन्यस्य बुद्धौ भतिविम्बतया जीवे अणुत्वविरिष्ट- 
बुदध्युपाधिकम् अणुत्वं बर्तते । किन्तु शंकरमते नह्मजीवयोरेकत्वात् 

कथमुभयेोदषटान्तदाष्टीन्तिकभाव इति न अवगम्यते । इत्थं बुद्धि (मनः) 

जीवयोः सम्बन्धविषयः अधिकरणस्य साधारणतात्पर्यात् सवेथा बहिभूतः 
प्रतीयते । 

रामानुजेन प्रतिपादितः पूर्वोक्तसूत्रस्याथेः निस्सन्देहं सरलः प्रतिभाति 

किन्तु स जीवस्य क्ञान-क्ञाठ्भ्रश्नं, प्रस्तुत्य तं समाधत्ते इति स्पष्टतया 

शप्रासंगिकः; अस्य विवेचनं हि अष्टादशसूत्रे कृतपूवेम् । तन्मते किन्तु 
प्राज्ञवत्" इत्यस्य अथः अत्यन्तोपयुक्तः- तस्येदं कथनं यत् यथा प्राज्ञः 

( परमात्मा ) आनन्द उच्यते यतो हि आनन्दः तस्य सारभूतो गुणः 

तथैव जीवात्मा विज्चानमुच्यते यतश्च विक्षानं तस्य सारभूतो गुणः 
(तदूगुण सारत्वात्- विन्ञानगुणसारत्वात् भात्मनो षिज्ञानमिति ग्यपदेशः। 

विज्ञानमेवास्य सारभूतो गुणः, यथा पराज्स्यानन्दः सारभूतो गुणः इति 

प्राज्ञः आनन्दशब्देन व्यपदिश्यते, । नापि चास्मिन् संदेहो वतेते यत् 
` एषु नवसु सूञजषु जीवात्मनः अणुत्वं स्थापयतो रामानुजस्य पदान्वय- 
रकारः शंकरापेश्चया अधिकस्वाभाविकः । तथापि यथा यथा अथी; 

सर्वैराचा्यैः प्रदर्शिताः तेषां सर्वषामवलोकनेन निम्बाकबज्लभयोरथेः 

सबौधिक्येन सन्तोषजनकः स्वल्पकल्पनश्च बतंते । ओवात्मनि अणुत्वे 

स्थिरीमूते अत्या भयं प्रश्नः उदेति यत् यदि तीवः अणुस्तवा छृतस्तः 
स्मिन् कथं च प्रायः िमुत्वव्यपदेशः निम्बाकेण पतदू इत्थं समाहितं 

यत् तस्य गुणो विसुरिति ख बिसुखच्यते एतच पतस्मात् पूषेयोः 
'उयतिरेषो. गन्धवत्? "शुणाद्वा आलोकवत्, इतिसूत्रयोः -अ्थेपय्योः 

१, दा० मा० २७८ ३, ° सू० ।१।९१ 
३. तत्रेव ६।३।२५ ध 



१२० नह्मसूजप्रसुखमाष्यपनल्च क पनीक्षणम् 

जोचनया स्पष्टं संजायते । तथ्चेत्थं यथा लघुरपि दीपः क्षमां प्रकाश- 
यति, लघुनः अपि छदुमस्य गन्धः सुदूरगामी भवति तथेव भणोरपि 
जीवात्मनो ज्ञानस्य व्यापकत्वेम स विभुरच्यते । इममेव प्रश्नं प्रस्तुत्य 
वल्लभः समाहितवान् किन्तु तस्थ समाधानप्रकारः अतिशयेन सामा- 
न्यः- जीवो यद्यपि अणुस्तथापि न्रह्मणो गुणानां जीवात्मनः सारमूत- 
गुणत्वात् स ब्रह्मोच्यते । “ननु तन्त्षमस्यादिवाक्येः परमेव ब्रह्म जीव इति 
कथमणुत्वभिति इमां शंकां निराकरोति तु शब्दः । तस्य ब्रह्मणो गुणा 
रज्ञदरषटत्वादयः त एवात्र जीवे साराः इति जडवैलक्षण्यकारिणः इत्य 
मात्ये राजपदप्रयोगवन् जीवे भगवदूढ्यपदेशः । 

अस्य विशेषसत्रस्य मध्वाभिमतः अप्यथः अत्युत्तमः । एकस्येव 
अधिकरणस्य अनेकाधिकरणेषु बिभाग एव तु तस्य नात्यन्तसन्तोषावहः । 

अस्याधिकरणस्य अन्तिमसूत्राधारेण यत्र जीवात्मनः ज्ञानवत्त्वं प्रति 
पादितं वतंते, एतावन्निबोधरूपेण बक्तुं शक्यते यत् जीवात्मलम्बद्धा 
याः याः विशेषताः वर्णिताः तासु इमन् एकतमम् महस्त्वपूणोत्यावश्यक 
गुणं श्ञानमवलम्ग्य शंकरसिद्धान्तस्य पुष्टिः न कथमपि सूत्नैः कत्त 
शक्यते । यद्यपि निष्पल्षपातं निधितरूपेण पएतदू वक्तुं न शक्यते 
तथापि सम्भवत्येतद् यद् बादरायणस्य तात्पयं “जीवात्मा अणुः इति 
स्यात् किन्तु श्नं तस्य गुणः स ज्ानस्बहपश्चेति सर्वेषां वेष्णत्राचायोणां 
सिद्धान्तः । 

( २।३।३६-४० ) एषु अष्ठसु सूत्रेषु एतद् धिवेवितं धतत यत् जीष 
कन्तो अस्ति न घा। शंकरमतिरिच्य भन्येः सवोचार्येः एषामष्टानां 
सू्राणामेकमेव अधिकरणं स्वीकृतम् । यद्यपि यस्य कस्यचित्सूत्रस्य 
अर्थे यत्र तत्र तेषां यत्किचिन्मतभेदस्तथापि कठत्वं जीवस्य स्वाभाविको 
गुण इति सर॑ः । 

सिद्धीकृतम् । फलस्वरूपम् “उपलन्धिवद्नियमः, अस्य सूत्रस्याथः 
रामानुजेन -श्त्थं कृतः, जीवं कत्तोरम् अमत्वा यदि प्रज्ृतिरेव कत्री 
मन्येत तदा *्रकृतेः सवेषुरुषसाधारणत्वेन कमेफलानां भोगे समान- 
शूपता सम्पयेत न कथिदपि वा कमेफलं प्राप्नुयात् , यथा च द्राति 
शत्तमे सूत्रे जीबात्मनः षिमुल्वस्बीकारे विषयानुभवधरिषये प्रतिपादितं 
बतते--“आस्मनः अकरैत्वे दोष उच्यते । यथा आत्मनः विभुत्वे नित्यो 
पललन्भ्यनुपलण्विप्रसंग इत्यादिनोपलग्बेरनियमः छक्छः तद्वद् आत्मनः 

१, अणुमाष्यम् ° ७२१ ( बो ) 
४." अण सू० द।२।२७ 
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भकठृत्वे भङृतेश्च करत॑त्वे तस्याः सर्वपुरषसाधारणत्वात् सबीणि कभौणि 
सर्वेषां भोगाय स्युः, नैव वा, कस्यचित् । 

निम्बारकेणेत्थमेतदू व्याख्यातम्-"फल्लोपलब्धि्ियायां?, नियमो 
नास्ति, किन्तु अयमर्थः विशेषेण अस्पष्ट इति कष्टकल्पितः प्रतीयते । 
सूत्तस्थ~बत्ः-शब्दे अपि न किमपि ध्यानं प्रादीयत । 

वज्ञभेन मध्वाचार्येण चेत्थं तस्य व्याख्या छृता- जीवात्मा 
कमणां ज्भा्चभफलानि जानाति तथापि स छ्यभफलप्रापककमोण्येवा- 
वठास्यति एष कश्चिन्नियमो नास्ति, जीवो हि न सबेशक्तिमानच् इति 
बाह्यवस्तुभिः आष्ट; अपि कदाचिद् अश्चभकमंसु कदाचिच्च श्चुभकमंसु 
प्वतेते । भतः निशथीयते यत् जीवात्मा कमौनुघाने न स्वतन्त्रः अन्यथा 
स्वयं स्वस्मै अद्यभकमम॑णि अननुघाय च्भकमौण्येव अ नुतिष्ठत् । किन्तु भञ्यभकमोण्यपि अनुतिष्ठति अतः जीन कतुत्वं बाध्यते द कठत्वं सिष्यति । जीवात्मा कतौ अस्ति किन्तु सः कर्मणां शुभाष्चभफलानि जानानः अपि छभान्येव कमौणि अनुष्ठास्यतीत्यस्य तथैव न कथि 
भ्नियमो यथा इन्द्रियैः सः कदाचित् छ्यमवस्तूनि प्रत्यक्षीकरोति कदा- चिच्च अञयुभानि; फलतः कदाचिद् आनन्दमनुभवति कदाचिच्च तद्ि- 
परीतम्- “यथा चक्षुषा इष्टमनिष्टं चोपलभते एवमिन्दियेः कम॑ कुवन् इष्टमनिष्टं वा प्रप्नोति" । तथा-“यथा ज्ञाने शं शास्याभि, इत्यनियमः 
प्रतीयते एवं कर्मण्यं जीवस्य; य आत्मानंमन्तरोपयमयतीतिश्रुतेः” 
शयमेवाथः शंकरेणापि छतो यः सातिशयं स्वाभाविकः समुचितश्च 
भरतीयते । 

किन्तु चत्वारिशत्तमस्य यथा च तक्षोभयथाः इति सूत्रस्या्थं -महत््वपूणेमन्तरं दश्यते । साधारणतया अस्य सूत्रस्य अयमेवार्थः यत् यथा तक्षा कदाचित् स्ववास्यादिसादाय्येन कमं करोति कदाचिच न, तथेव जीवात्मा भपि-यद्यपि स्वकीयनेसर्िककठत्वगुणयुक्तः-कदाचितत 
क्रियाशीलः प्रतीयते कदाचिन्न । 'वागादिकरणसम्पन्नः, अपि आत्मा 
यदा इच्छति तदा करोति यदा तु नेच्छति तद्। न करोति । यथा तक्षा बस्यादिकरणसन्निधाने धपि इच्छानुगुण्येन करोति न करोति" च । 

१. शाग्आच् प° २८९ २. नि° भा० पु २६९८ 
२. व° भा० प° ५७४१ (बौ०) ४. मण भार धु ८९ 

४० रा० भा प° १६८१ 



१९२ बरह्मसुज्रष्युखभाष्यपाद्कश्मीक्षणम् 

(आत्मेच्छया यथा तक्षा तथा करोति न करोति इत्युभयथा ज्यब- 
स्था सिध्यति । 

मध्वाचार्येण इत्थमेतद् व्याख्यातम्-^स्वातन्क्यं प्रतीयते अत आह् 
'यथा च तश्षणः कारयिवृनियन्वृत्वं कृत्व च बिद्यते एवं जीवस्यापि >, 
अथौत् तथा तश्चा स्वस्मै स्वयं कार्यं करोति यश्च तेन कारयति तस्मे 
शपि करोति तथेव जीवः स्थतन्त्रः अपि कत्त एवं च परमात्माधीनः शपि 
कतौ अस्ति । इत्थमेतद् व्याख्यानं प्रकृत्या एततमश्नं समाधत्ते यत् 
जीवात्मा छतः कदाचित् कत्त, कदाविष्ठ्व नास्ति इति । तच्च पूव. 
सूत्रप्रसंगानुखारं नितरामनुकूलम् । 

शंकराचार्येण एतत्सूत्नं धथगधिकरणत्वेन स्वीछरत्य भत्र एष प्रश्नः 
समाहितः यत् एतस्मात् पूवं यल्ञीवात्मनः कठत्वं साधितं तत् तस्मिन् 
स्वाभाविकम् अथवा च््ुरादिकरणरूपोपाधिसन्निधानेन सत्यं न प्रत्युत 
अष्यस्तम् । भन्ते च भयमेव तस्य निष्कषः यत् तन्न सत्यम् अपितु 
छध्यस्तमेव । किन्तु सूत्रस्य शयम्थैः कदापि न भवितुमहेति नापि च 
स तक्षोदाहरणेन कथमपि सिध्यति । यतो हि यदि-^यथा तु तक्षा 
लोके" ˆ " “““ सुखीभवति एतदुदाहरणं ऋछजुतया गृह्येत तदा तद् जी- 
बातमनि कत्वं स्थापयति यश्च कदाचित् स्पष्टतया परिलच्यते कदाचिश्च 
न । किन्तु नैतत् स्पष्टीभवति यत् एषा एवंभूता युक्तिः यया जीवात्मनः 

कठत्वम् असत्यं कल्पितं च अवगम्येत । शंकरः अपि एतद्भवति भतः 
स॒ एतावत् संयोक्तुमत्याबश्यकमवगच्छति-^“तश्षदृषटान्तश्चेताबतांशेन 
रष्टव्यः""" `“ " स्वारमना त्वकतं वेति"? । 

किन्त्वत्र अयं सन्देहः यत् तक्षा स्वयं शरीरेणापि काय करोति 
बास्यादिसाधनेरपि इति शरीरं बास्यादिकञ्चोभयं तत्र. कठ, किन; 
शरीरसादाय्यमन्तरेण षास्यादि न किमपि कायं कतुं समथैम् अतः एत- 
दुदाहरणम् सत्यपि पूर्वो्छसषेष्याख्याने-न कथमपि शंकरामिलबिता- 
मिभरायखमथेकम् । पूवोधिकरणसत्राण- येषु च जीवात्मनः कठत्वं 
खण्डितं षतेते- शंकरेण स्वयं खण्डनं छृत्वा जीवात्मनः कठत्वं स्था- 
पितम् , इदानीं च -भयमात्मा स्वात्मना त्वकर्तेव, इति प्रतिपाद्- 
यति । शतः सूत्रस्येयं व्याख्या समीचीना बोधगम्या च न प्रतिभाति 

१. नि भा० (० ३६6८ . २.भन्भाग् पुन ८९ 

२. शा भाग् परु १८४८९९० ४. त्रर्सु०.र।द।४० शाग्मार 



हितीयः अध्यायः १९३ 

अतः परम् “परात्त तच्छतेः+ एतत्सूत्रावलोकनेन शंकरस्य अथः शअथाप्य 
पिकद्चिष्टकल्पितः प्रतीयते, (जीवस्य न स्वतः कटत्वादिसिद्धिः, तु-किन्तु, 
तत् = कतैत्वादिकम् ; परात् परस्मात ईंश्वरात कमोभ्यश्छात् , सिध्यति 
श्रतेः-- एष शेव साधु कमे कारयति तं यमधो निनीषते शय त्मनि 
तिष्ठन् आत्मानमन्तरो यमयतिः इति चैवंजातीयकासु श्रुतिषु तथेव 
प्रतिपादनात् । इति हि तत्पद्न्यास्यानम् । अत्र अयं प्रश्नः उपस्थितो 
अवति यत् कमौनुष्ठाने जीवः स्वंथा स्वतन्त्रः अथवा यस्य कस्यचिव्- 
धीनः। तत्र सर्वषामाचायौणामेतस्मिन् ेकमत्यं यत् जीवात्मना एषा 
शक्तिः परमात्मतः प्राप्यते । जीबात्मकृतकमोणि च परमात्मा अपेक्षते 
येन तदनुकूलमेव फलं भोक्तुं स जीवात्मने जन्म दात् । 

एतदिहावधातव्यं यत् “शच्छिविपयंयात् एतस्य सूत्रस्य व्याख्या अपि 
भिन्नमिन्ना कृता दश्यते । शंकरेण अस्य अयमथः मन्यते-- यदि पुन 
( विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यनुसखत्य ) बिन्लानशब्दबाच्या बुद्धिरेव क्री स्यात् 
ततः शक्तिंषिप्येयः स्यात्--करणशक्छिबुद्धिर्दीयित कठशक्तिश्चापद्येत । 
सत्यां च बुद्धः कठेशक्तौ तस्या एवाहं प्रत्ययः-“* `" करत्वाभ्युपगभ्माव् 
रामानुजनिम्बाकौ चेत्थं प्रतिपादयतः--बुद्धेः कठेत्वे कन्तुरन्यस्य भोक्तृ 
त्वानुपपततर्भाक्ठुत्वशक्तिरपि तस्या एव स्यात् इत्यात्मनो भोक्ठत्वशक्ति 
हयित । भोक्ृत्वं च बुद्धेरेष सम्पद्यते इत्यात्मसद्धावे भ्रमाणाभावश्च 
स्मात्-“पुरुषोऽस्ति मोक्ठ्"भावात्? । बुद्धेः कठत्वे करणरकतिर्यित 
कर्तुशक्तिः स्यात् । इत्थं कठंत्वभोक्ठत्वयोबुद्धावुदपद्यमानयोबन्धमोक्षा- 
वपि तस्या एव स्याताम् , न पुरुषस्येति सांख्यामिमतमपि पुरुषभोः 
क्तृत्वं* विरुध्येत 
 मभ्वबहछभो चेत्थं स्वीङुरतः यत् जीवात्मनः कठत्वं त्ववश्यं वतते 
किन्तु स इष्टानिष्टकमोनुषठाने न स्वाधीनः । यतो हि तस्मिन् तथाभूता 
शक्िनं बतेते यथा परमात्मनि भस्ति । इत्थं च जीवात्म-परमात्मनो 
कतुत्वे इदमेवान्तरं यत् परमात्मनि इष्टानिष्टसम्पादनशक्तिबेतंते जीवा 
त्मनि तु नेति 

यथपि एवंभूतायां परिस्थित्यामन्न पएतनिर्णतुं दुःशकं यदू पतेषु 
शर्थेषु कतमः भधिकोपयुक्तः तथापि समुषिचत्य अवलोकनेन वयमे 

१. ब्र० सू २।३।४१ २. कौ उ ३।८ 

२३. शा० भा° प° १४८१ ४. शा० जर प° २८१ 

५, नि० आण भर° २६९८ 
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तभिष्कषमधिगच्छामः यत् सृत्रकारानुखारं जीवः स्वाभाविकतया कतां 
अस्ति किन्तु सः अवश्यं परमात्माधीनः तथा शंकरावार्येण जीवकठे- 
त्वाधिकरणे यः अस्य साधारणः अर्थः कृतः यत् जीवस्य कलेत्वमोपा- 
धिकं स स्वाभाविकः सन्तोषजनकश्च न प्रतीयते । . 

( २।३।४१-४२ ) अत्र एतदेव साधितं यत् जीवात्मनः कठत्वं परः 
मात्माधीनम् , परमात्मा च जीवात्मकृतकमं अपेक्षते । सर्वेराचयर- 
यमेबाथः स्वीकृतः । 

( २।३।४३-५३ ) अत्यन्तमहस्वपुणैमेतदधिकरणम्, यतोहि अस्मिन् 
जीवात्मपरमात्मनोः सम्बन्धस्य मार्भिकबिवेचनं छृतं बतंते- ब्रह्मजीवयोः 
कः सम्बन्धः { उभयमेकमित्युमयोरंशांशिभावः १ प्रथक् प्रथम्बा तद्य- 
भिति ? नद्यजीवयोरेतद्विषयकः अयं प्रश्नः प्रकृत्या एत दर्थसुद्रच्छति यत् 
उभयोः रेक्यस्य, पार्थक्यस्य च बोधिकाः श्रुतयः सयुपलभ्यन्ते । “अंशो 
नानान्यपदेशात्--इत्यादिसूत्रस्य शान्दिकानुबदि स्पष्टमेतत् संजायते 
यत् जीवः ईश्वरस्य कल्पितः अंशः । य आत्मानमन्तरो यमयति--इत्या- 
दिश्चुतयः अह्मजीवयोर्मेदं प्रतिपादयन्ति तथा श्रह्मदाशाः ब्रह्मदासा ब्रह्म 
वेमे कितवाः, इत्यथरबैषेदीयन्रह्यसुक्तपाठे दासत्वं कितवत्वं धीवरत्वं च 
स्थापयन्त्यस्तत्राभेदं प्रतिपादयन्ति अतो भेदाभेदोभयव्यपदेशोपलन्भ्या 
एतत् सिध्यति यत् जीवः ईश्वरस्य करिपितः अंशः । एतदेव शंकरेणेत्थं 
भरतिपादितम्- दाशा य एते केवतोः प्रसिद्धाः ये चामी. दासाः.“ 
अतो मेदामेदावगमाम्यामंशत्वा^वगमः । इत्थमत्र सूत्रकारः स्पष्टतया 
एतत्परतिपादयति यत् जीवः अवश्यं ब्रह्मणः अंशो मन्तव्यः यतो हि भेशा- 
सेदोभयप्रतिपाद्कश्रुतयः समुत्पलम्यन्ते इत्येतदंशत्वमेषं स्वीकरणीय 
यथा पूर्वोक्तभेदाभेदोभयत्वं सिभ्येत । । 

अंशाशिभावविवेचनात्पूवेमेतत्कथनमिह सयुषितं प्रतिभाति यद- 
स्मिन् बिषये शंकरविचारो न अधिकोपयुक्तः । यत्रापि हि भेदामेदोभय- 
भ्रतिपादकश्चुतयो लभ्यन्ते तत्र सर्वत्रेव शंकरः अभेदप्रतिपादकश्चुतीरेव ससु- 
चिता उक्त्वा भेदप्रतिपादकश्ुतीन्योबहारिकीः प्रतिपाद्यमानः संदिग्ध- 
मन्थि नत्ति । इत्थं समस्तमेव डतम् अविद्या, भद्वैतमेवेकमात्रं च 
सत्यम् इति तदभिप्रायः । अत एवास्मिन् सूत्रे शंकरः अंशशब्दा्थम् अंश 
इवेति करोति यदथं न किमपि युक्तिसगतं प्रमाणम्-- जीवः ईश्वर 
स्यांशो भवितुमहेति यथाम्नेर्विस्पुलिगः, अंश इवांशो, न हि निरवयवस्य 
सुखूयः अंशः सम्भवति । परन्तु "यदि परमात्मा निरवयवः, तदा कथं न 
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स॒ एव जीवः. इत्यस्यो्तरे . स स्वयमभिधत्ते मिन्न्पेणभ्यवहारात् कथं 

पुनर्निरषयवत्वात् स एव न भषति ९ नानान्बपदेशाव् इत्यसुभयतः शङ्कर 

पाशारब्जुः । 
नि््बाङमतेन, यस्य च सिद्धान्तो भेदामेदनाम्ना प्रसिद्ध» सूत्राथः 

अतिसमुचितः प्रतिभाति । तन्मते भयं सत्यम् । शंकरेणापि सूत्रस्यान्ते 

एतत्स्वीक्कतम्-अतो भेदाभेदावगमभ्यामंशत्वाबगमः'* । अंशास्य च 

तारपयमिह न कस्यचिदेकस्य भिन्नीकृतवबस्तुनः त्युत शक्त्या वतेते । 

जरह्मणि बिमिन्नाः शक्तयो याः चिदचिज्यच्छक्तिरूपे भभिश्यक्ताः सन्ति । 

यल्किचित्परिव्त॑नेन रामालुजेनापि भयमेषाथेः स्वीकृतः । फलतः भेदाः 

मेदोभयप्रतिपादकश्चुतिबाक्यानि समुचितानीति अभ्युपगन्तव्यम् । एत. 

स्वीक चैतदाबश्यकं यत् जीवो ब्रह्मणः अंशः भभ्युपगन्येत धथोत् स 
नक्मणः अंशः, स.च तदधीनः, व्यच्छिगतसूपेण स्वभावतः तद्विभश्चेति । 

मभ्वाचायेण अंशा इत्यस्यार्थः तद्धि्त्वे सति तच्छेषत्वम् इत्यभ्युपगतः । 

तस्य इवं तात्प यत् भेदबाचक्टुतयः निजेन अभिेयार्भेम वास्त 

विकम्थं प्रतिपादयन्ति अभेदवाचकश्चुतयश्च ततो न्यूनत्वे सति िंचित्त- 

त्सदृशत्वम् एवं खादृश्यलक्षणया (ततः किञ्चिन्न्यूनं किन्तु तत्सषटशम्' 

एतदर्थ सूचयन्ति । एषा च॒ भेदाभिदोभयाथंसनिविष्टिः तेन अंश 

शब्दस्य व्याख्यायां प्रकटीचता । 

बक्ममाचार्यस्याच्य्थः प्रायः रामानुजनिम्बाक्योरिव वर्तते । एतदरक्तं नावश्य
- 

कः यद् रामानुजनिम्बाकंयोरथेः नितरां स्वाभाधिकः; शंङरश्य च तदपेक्षया 

जिाशटकल्पितः बलात्समावेशित इव व प्रतीयते । सूत्तकारो दि यदि 

शंकरस्य विचारपद्धतिमभि्रष्यत् तदा जीवं ब्रह्मणः अंशा कदापि 

नाकथयिष्यत् नापि चास्य महत्वपूणे (जीव इति शब्दस्याघ्याहार भार 

पाठकेभ्यः समापेयिष्यत् । ̀ 

अस्याधिकरणस्य आगामिरेषसूत्राथं परीक्षणेनापि अयमेव निष्कषेः 

पुष्टीक्रियते । “जीवो हि ब्रह्मणः अंशा इति श्रुतिभिः स्मृतिमिश्च प्रमाणी- 

क्रियते । एतस्रतिपादनानन्तरं सूञ्ञकारेण अस्य प्रश्नस्य समाधानं प्रस्तुतं 

यत् जीवो यदि ब्रह्मणः अंशस्तद्ा लोके यथा शरीरस्य हस्तपादाद्यन्यतमां- 

गस्य दुःखित्वे शरीरी देवदत्तादिः दुःखमलुभवति तथैव जीवस्यापि ब्रह्मणः 

अंशतवे तदंशि ब्रह्मापि सुखदुःखाद्यनुभवेत् । घट॒चत्यारिशत्तमस्न्नस्य 

श्रकाशादिवन्नेवं शरकारादिव्नेवं पर इत्यस्य भये यवा सीः मान इत्यस्य भयम्थैः-'यथा जीवः अविशथावशात् वेदा- 
त 
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द्यात्मभाबमिष गतः तत्कृतेन दुग्खेन दुःखी भहम्' इति मन्यते नैवं परः- 
ह्वरो चैवम्" पभराशादिवत् । यथा सौरश्चाण्द्रमसो वा प्रकाशो नमो व्याप्य 
तंमानो वकरकाष्ठायुपाधिकृतवक्रमावभिवापन्नोऽपि न वस्तुतो ।वक्रमाव- 
मापद्यते तद्वत् ईश्वरः अपि जीवगतेन दुःखेन न परमार्थतः प्रभाव्यते' 
इति "व तत्सूत्रपदाथैः । अत्र शंकरस्य इदं वात्पयं यत् यथा सूर्यचन्द्रदी- 
पादिप्रकाशः स्वप्रकारितपदाथस्वरूपानुकूलं स्वरूपं. धारयन्नपि न षस्तु- 
गत्या तद्रपादिमिः जुवक्रादिमिः प्रभाष्यते तथेव ईश्वरः अपि जीवानु- 
भूतसुखदुःखाविभिः न भ्रभाव्यते। किन्तु शंकरिद्धान्ते जीवेश्वर 
योर्नितान्तमेकत्वे अस्य प्ररनस्यैव शशश्चंगायितया तत्समाधानमपि 
निराधारमेव । 
ह. निम्बाकंस्याथेः अत्यन्तस्वाभाषिकः । तस्येदं कथनं यत् "यथा सूयेच- 
द्रादिप्रकाशः स्वप्रकाशितमलमूत्रा्यपिश्रवस्तुस्पर्शेन न भवति 
तथेष परमात्मा अपि जीबकृतक्दारा दूषितो न भवति ५५९ परमपु- 
रषांशत्वे अंशी सुखदुःखं नानुभवति । यथा प्रकाशादिः स्वांशगत- 
गुणदोषवर्जितो भषति?* । 

रामानुजस्य व्याख्या इत्थम् श्रकाशादिबञ्जीवः परमात्मनः अंशः। 
यथा अग्न्यादित्यदेः भास्वतो भारूपः प्रकाशः, अंशो भबति, गवादीनां 
गोत्यादिविशिष्टानां वस्तूनां गोत्वादीनि विशेषणान्यंशाः। यथा वा देहिनो 
देबमनुभ्यादिदेहः अंशः तद्वत् । एकवस्त्वेकदेशत्वं श्ंशत्वम् । विशिष्टस्य 
एकस्य वस्तुनः विशेषणमंश एव । तथा च िवेचकाः बिशिष्टवस्तुनि 
बिशेषणांशः अयम् विशेष्यांशः अयम् इति ब्यपदिशष्ति । ,विदोषण 
विगोष्ययोः अंशांशित्वे अपि स्वभाववेलक्षण्यं हश्यते । एवं जीवपरयो- 
विशेषणविरोष्ययोः अंशांशित्वं॒स्वभावभेदश्च उपपद्यते यथाभूतो 
जीवः न तथाभूतः परः! यथेव हि प्रमायाः भरभावानन्यथाभूतः 
=" स्थांशात् जीवात् अंशी परः अपि *अथोन्तरभूतः 

१ | 
इत्थमेतदबश्यं मन्तव्यं यदू रामानुजनिम्बाकयोरंशः कथं चिदधिकः 

स्वाभाविकः । 
अष्टाचत्वारिशत्तमे सूत्रे अनुक्लापरिष्ारौ^-- इत्यत्र पष भक्तेपः कृतो 

तेते यत् यवि सवं जीवाः समानरूपेण ब्रह्मण एव अंशास्तदा भिन्नमिन्न- 
जीवानां बिषये या हेयोपादेयता उक्ता खा कथं संगता स्यात् उदाहर- 
गायम्-"छतो भमायोमुपेयात्' इत्यलुक्ञा; शुरवैगनां नोपगच्छेत्, इति 
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परिष्टारः एषं लोके अपि ।मित्रञुपसेधितव्यम्? इत्यनुक्ञा, श्रुः परि्तेव्यः 
इति परिहारः । एतस्यायं परिहारः यत् तौ भनुक्ञापरिदारौ-हेयोपवियते- 
देहेन सह तादात्म्यसंबन्बेन संगते भवतः। अथौत् यथा अग्नेः एकत्वे 
अपि श्रोत्रियगृ्स्याग्निः प्ाह्मः स्मशानस्य च परित्याश्यो धतेते सूर्यपरका- 
शस्य वा यथा एकत्वे अपि तीथौदिपवित्रस्थानानां प्रकाशो ब्राह्मः 
मलमूत्रादिगतश्च अग्राह्यः । अथ च गोमूत्रादि श्॒द्धम् इतरपञ्चमूत्रादिचा- 
शुद्धम् मन्यते तथैष सर्वेषां जीवानामेकत्वे अपि हेयोपादेयते संगच्छेते । 

पकोनपंाशत्तमे सूत्रे एष भा्तेपः प्रस्तुतः कृतो बतंते यत् यदि 
जीवः ब्रह्मणः अंश आत्मा चैकः तवा एकेन जीवेन छृतस्य कमणः 
फल्लोपभोगः इतरेणापि भनुभूयेत । भस्याः खमाधानं शंकरेण इत्थं कृतम् 
यत् यदपि भात्मा एकः तथापि अन्यकृतकमेफलोपभोगः इतरस्य तदानीमेव 
स्यात् यदा अलुप्टितात्मा भमो्छा मन्येत किन्तु सैवम् ; उपाधिपरिच्िि- 
न्नो हि भात्मा जीवः। अयमुपाधिरेव च जीवात्मपरमात्मनोः पार्थक्यं 
स्थापयति । अयसरुपटितात्मा जोव एब कन्त भोक्ता च वतेते । 
अतः आत्मनः एकत्वे अपि उपाधिपरिचद्वन्नानाम् आत्मनां स्वशरीरे 
सह पाथक्येन सम्बन्धात् एकेन कृतस्य कर्मणः फलं नान्यः कथिदू 
भोक्तुं शक्नोति । 

रामायुजेन सूत्रमेतदित्थं उथाख्यातभू-त्रह्मणः अंशत्वेन यद्यपि सर्वं 
जीवाः समानशगुणयुक्तास्तथापि एकेन कृतस्य कमेणः फलोपमोगः नान्येन 
कत्तं शक्यते । यतो हि यद्यपि सवं जीषात्मानः निमोः परमाप्मनः 
अंशास्तथापि स्वरूपतः अणुत्वेन न तत्र विभुत्वम् ८ सवगतत्वम् ) 
इति ते प्रतिशरीरं भिन्नाः । 

निम्बाकणापि सवेथा रामानुजेनेवाथंः कृतः । 
पंचाशत्तमस्य “आभास एव च, इति सूत्रस्य अयं शाब्दिकः अथः- 

जीवो ब्रह्मण आभासमात्रमेष । शंकरेणास्य भयमथेः कृतो यत् जीवो 
ह्मणः अतिमिम्बमात्रम् । स न तु साक्षात् ब्ह्मसमानः, नापि च तद्भिन्न 
सन्ताकः । अतः यद्यपि ते सव ब्रह्मणः अभिन्नाः तथापि यथा 
एकस्येव सूयंस्य जलादौ भिन्नमिन्नभरतिबिम्बेषु एकस्मिन् प्रतिजिम्बे 
0 2 भ्रतिबिम्बान्तरं कम्पते एवं नैकस्मिन् जीवे कर्मफल- 
सम्बन्धिनि जीवान्तरस्य ^तत्सम्बन्धः | 

~ गजा कय क्ष्ये 

१. शा० भार ° १५२८-७ 



१६८ ब्रह्मतूत्रप्रसुलमाष्वपच्चकसमीक्षणम् 

वल्लभेनापि इत्थमेव सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम् । तस्येदं कथनम् 
यत् जीषो ब्रह्मणः प्रतिजिम्बमात्रम् न तु सर्वथा ब्रह्मस्वरूपः । तत्र 
भ्रतिकिम्बस्य न भिध्यात्वे अपि तु जलचन्द्रवद् एकस्यानेकत्वे शष्टान्तः । 
यतो हि तत्सिद्धान्तानुसारं यः भानन्द्स्वहूपो गुणः ब्रह्मणि भभिग्यक्त- 
शूपेण तिष्ठति, स॒ एव जीवे अन्तर्हितो भवति । बल्लभेनात्र पाठकानां 
ध्यानं सूत्रस्य ` "आमस" इति शब्दमभिलद्दयीष्त्य एतत्परकटीदतं यत् 
अस्य शब्दस्याथंः शंकराचुसारी भामासः सवथा मिथ्या न बषतंते । अपि ` 
तु तस्यायमथेः. यत् अन्यत् ( तथाभूतमेव .षस्त्वम्तरम् ) यत्; सवथा न 
तदेब स्या पि तु तथामूतमिब प्रतिभासे । 

रामानुजनिम्बाकमते आमास इत्यस्य हेत्वाभास इत्यथः । रामानुजेन 
सु्रमेतत् विशेषरूपेण शंकरसिद्धान्तबिरुद्धं स्वीकृतम् । तस्येदं कथनं 
यत् ये ब्रह्मजीषयोः भषिद्यापरिकन्पितौपाधिकभेवं स्वीकृत्य ` सर्वोपाध्यु- 
पहितजीवमेकं स्वीकुवेन्ति तन्मते न कथमपि कमसांकयं वारयितुं 
शक्यम्--{अविद्यापरिकल्पितोपाधिमेदे अपि सर्वोपाधिभिरुपहितस्वरूप- 
स्यैकत्वाभ्युपगमात् भोगव्यतिकरस्तदवस्थ! एवः | 

निम्बाकेः सुत्रम् आभासा पव चः एवं परित्वा सबंसाधारणतया 
सांख्यादिषिरुद्धं मनुते यतो हि ते जीवानामनेकत्वं स्थीकृत्यापि तेषां 
विभुत्वं स्वीज्कषन्ति । तस्येदं कथनं यत् कमेफलसांकयबिषयकः तेषां 
सिद्धान्तः आभासमात्रम् अपसिद्धान्त एवेति भावः । “परेषां कपिलादीनां 
व्यतिकरभ्रसंगात् सवगतात्मवादाश्चाभासा एवः? । । 

( २।३।५।-४२३ ) अस्मिन् अन्तिमाधिकरणे अवशिष्टसून्नत्रये शंकर. 
निम्बाकंबल्लभेः एतत्स्पष्ठीकृतं यत् "जीवानामनेकत्वे अपि तेषां सवं 
व्यापकत्वम् “इत्येषः अपतिद्धान्तः । रामानुजस्यायमभिग्रायो यत्--ये 
ब्रह्मजीवयोः केवलमोपाधिकभेदं स्वीकृत्य “जीवो ब्रह्मेव नापरः, एतत् 
स्वीक्ुषेन्ति तेषां कथनमयुक्तम् । किन्तु सूत्राणामर्थ न कथिदपि महत्व 
पूर्णां भेदः। 

मभ्वाचायण षदचत्वारिशत्तमसाज्नतः पचपंचाशत्तमसूत्रं याबत् 
दशकस्य सवथा भिन्न एवाथः छतः । तन्मते जीवा द्विविधाः (१) 
मिन्नांशाः (२) अभिन्नांशाश्च । तत्र ये ब्रह्मणः अंशाः सन्तः अपि ब्रह्मत 
सवथा भिन्नास्ते भिन्नांशजीवाः । ब्रह्मणः अंशाः सन्तः अपि न 
ताच्त्विकरूपेण ब्रह्मणो भिन्नाः ( ब्रह्मस्वरूपांशाः ) ते च भमिन्नांश- 

१, दा०° भा० प° १८६९ १, नि० भा० १० ३९८ 
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जीवाः । एतेषु प्रथमे साधारणजीबात्मानः, स्वल्पशाक्छयः, ब्रह्मणा च 
सष तेषामत्यल्पम् एव सादृश्यम् । अन्ये च तस्य मतस्यकष्छपाशवतार- 
स्वरूपा: ये च शक्त्या स्वभावेन च न॑ लेशमात्रमपि ब्रह्मणो न्यूनाः । 
षटचत्वारिंशत्तमं सूत्रमेततरतिपादयति यत् मत्स्यकच्छंपाद्यवतारः 
परमात्मा जीषश्च एतद् द्वयं न तथेव एकम् यथा पलयकालीनाग्निप्रकाशः 
खद्योतप्रकाशश्च । प्रकाशखूपेणोभयोरग्यंशत्वे अपि नोभयोरेकत्वम् । 

अष्टचत्वारिशत्तमे सृ साधारणजीबावतारिजीवयोरन्तरस्य अन्य 
एव हेतुः भ्रद्शितो बतंते । साधारणजीवाः कमोवुघाने सवथा परमात्मा- 
धीनाः, यतो हि तेषां संबन्धः शरीरेण बत॑ते । किन्त्वेतद् अवतारधारिः 
जीबैः सह न बतंते। न चापि साधारणजीवानां सांकर्यम् अपरिभितः- 
शक्तिशालिभिर्जविः स कथमपि सम्भवति । साधारणजीबाः हि 
सीभितशच्छयो निम्नक्ोटिकाः, न चेवमितरे । साधारणजीवाः परमात्मनः 
भरतिबिम्बमात्रम् इति ते प्रतिभिम्बांशका उच्यन्ते, परमात्मना च सह 
एतेषामत्यल्पं साम्यम् । इतरे च जीवाः परिपूणोभिव्यक्तयः प्रादुमौषा 
बा कथ्यन्ते, अत एव च तेषां परम।त्मना सह पूणं साम्यम् इति दिविध 
जीवानां न कथमपि सांकयं सम्भवति । 

एकपचाशत्तमघूततो मध्वाचार्यैण नवीनमधिकरणं प्रारज्धं स्वीकृत्य 
अभ्येश्च सवः इव अयमेवाक्ञेपः प्रस्तुतः यत् यदि सर्वे जीषाः समानरूपेण 
परमात्मनः भ्रतिभिम्बांशा भिन्नांशा वा तदा तैः सष ब्रह्मणः मेदः 
कथमाकलयितुं शक्यते । ततः अयमात्तेप इत्थं समाहितो यत् अष्ट 
विभिन्नता एवास्य भेदस्य नियाभिका । इच्छ देषदुखदुःखादिवेचिभ्य- 
मपि अदृष्टमिन्नतावशदेव बवतंते। जीवानामयं भेदो देशनिमित्तकः- 
भअथोत् ये स्वबर्गस्थास्ते देवाः, ये च सृत्युलोकस्थास्ते मनुष्या इति तु 
वक्तुमशक््यम् स्वगगृत्युलोकप्रापिरपि अद्ष्टवशदिब भवतीति देश- 
निभित्तको भेदः अदृष्टे एव अन्तर्भतः । 

प्रथमसूत्रमतिरिच्य अस्य अधिकरणस्य अन्येषां सूत्राणां षिभि- 
ज्नायेविचारणे मष्याचाय॑स्य अर्थः सर्वेथा अप्रासंगिकः साम्प्रदायिकश्च 
प्रतीयते । भन्याचायोणामथंदृष्टिपातेनेतभ्निश्चीयते यत् एकतमापेष्षया 
कतमः समीचीनः । यतो हि सर्वे स्तराभाविकाः हिष्टकल्पिता बा प्रतीयन्ते । 
एवमेव आभासशब्दस्य उभौ अप्यथ समानरूपेण युक्तियु्छौ भ्रतिभातः 
हिन्त्वधिकरणस्य आदिमं सूत्रम् अंशो नानाष्यपदेशात् -^एवत्स्षां 
निणोयकम् । भस्य सूत्रस्य अंश इत्येष शब्दः एतवूघोषयति यत् शंकर”. 
सिद्धान्तो न लेशमात्रेणापि सूत्रकारसम्मतः, नापि चेतत्स्वीकृतेः कश्चि 
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द्प्याधारो यत् शंकराभिमतमेव सुत्रकारतात्पयं स्यात् । जीवो अ्ह्मण 
अंशो भषितुमहंति यतो हि ब्रह्मजीवयोः मेदामेदप्रविपाद्नं ख पव कन्त 
शक्नोति य एवं मनुते यत् जीवस्यापि तथेव सत्यत्वं यथा ब्रह्मणः, 
तथापि न तयोनिंतान्तमिन्नत्वम् । हत्थं शंकरमभ्वयोः सिद्धान्तः, याव- 
देतदधिकरणं सम्बध्नाति, सवथा अप्रासंगिकः | .. 

द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः 

पादपरिचयः--द्वितीयाभ्यायस्य दृतीये पादे आणाशादिभूतसखष्टि- 
विषयकश्चुतीनां पारस्परिकविरोधः परिहृतः जीवस्य स्वरूपं च निधों 
रितम् । इदानीं प्राणानाभिन्द्रियाणां च उत्पत्तिसंख्यास्वरूपादिनिरूपक 
श्रुतीनां पारस्परिकबिराधपरिहाराथ चतुथपादस्यारम्भ. । यतो तेषां 
जीवात्मना सह॒ तावदत्याषश्यकसम्बन्धो यावत्सः अस्मिन् संसारे 
तिष्ठति । 

प्रतिपादधसंकेतः- अस्मिन् पदे- 
( १) शंकरमते लिंगशरीरश्चुतीनां बिरोधपरिहारः। 
(२) रामानुजमते इन्द्रियदेः कायेत्वनिरूपणम् । 
( ३ ) निम्बाकेमते जीवकरणश्चुतीनामविरोधप्रदशेनम् | 
( ¢ ) मभ्वमते युक्तिसदितश्चुतिषबिरोधपरिहारः। 
(५) जीबस्थूलशरीरमभ्यवर्तिनां क्िंगशरीरघटकान्तबेहिरिन्द्रियाणां 

प्राणानां च विचारः | 

 सविद्ठेषणप्रत्यधिकरणभाष्यपचकसमरीक्षणम् 
( २।४।१-४ ) भ्रथमवतुःसृष्या आदिमाधिकरणे बल्लभमतिरि्य 

अन्यैः सवैः भाष्यकारेः--कतिपयसूत्रव्याख्याने सत्यपि मतभेदे-एतन्नि 
धोरितं यत् ब्रह्मणः आकाशादिभूतोत्पत्तिरिव प्राणानाम्युर्पत्तिजौयते । 
इत्थं शंकरायुसारेण भधिकरणस्यैतस्य एतन्तात्पयं यत् “एतस्मादात्मन 
भाकाशः सम्भूतः, इत्यादिश्चुतिषु यथा आकाशाद्त्पत्तिरुक्ता तथेव प्राणे 
न्द्रियादयः अपि बक्षण उत्पद्यन्ते | हि उत्पत्तिप्रतिपादकश्रतय 
साभारणसख्येण खर्वेषामुत्पत्ति प्रतिपादयन्ति । अतः कर्डन्द्रियाणि ज्ञानेन 
याणि अन्तःकरणं चेत्येतत्सवं तयैव ब्रह्मणः समुत्पद्यते यथा चाकाशावि- 
भूलभामः ! 
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भ्राणोत्पत्तिप्रतिपादक्रतिः "पतस्माढ्जञायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च, गौणी इत्येतद्क्त न शक्ष्यते यतो हि इत्थं स्वोकारे “एकस्मिन् 
विङ्ाते सर्वं विज्ञातं भवति" इति प्रति्ञाभंगः संजायते । एतदतिरिच्य 
(जायते, इत्येष शब्दः प्राण-मनः-सर्वेन्द्रियादीनां छते सवेसाधारणः इति 
एकत्र तस्य सुखूयतेवे अन्यत्रापि तस्य युश्यत्वस्वीछृतिरबिता । किं 
बहूना, येषु श्ुतिवाक्येषु स्पष्टतया प्राणाना्ुत्पत्तिने ठका यथा- 
"तत्तेजः, अस्रजत्? इत्यादि तत्रापि इदमेवाभिग्रेतम् । यतो हि (भन्न 
मयं हि सोम्य मनः, (आपोमयः प्राणः, तेजोमयी बाक्ः इत्यत्र बाकष- 
प्राण-मनसाम् उत्पत्तिः तेजोऽबन्नानाम् उत्पत्तेः पञ्चात् उक्ता बतंते । 
तेजोऽबन्नानाप उत्पत्तिश्च ब्रक्षण एव इति प्राणादीनाम् अपि ब्रह्मण 
उत्पत्तिनिधिवादा । यदा हि मनः अन्नमयम् , प्राणः जलमयः, बाणी च 
तेजोमयी तथा तेजोऽबन्नेतिभूतत्रयोत्पत्तिः ब्रह्मण एव तदा मनः प्राण- 
वाचां ब्रह्मजन्यत्वमगत्या सिद्धम् । किंच, ध्येन भश्वुतं श्चुतं भवति 
एतदुपक्रम्य, श्ठेतदात्म्यमिद्ं खबेम् इत्युपसंहारः छतः एतेनापि प्राणानां 
ह्मजन्यत्वं सिद्धयति । 

पूर्बोक्तचतुः सृश्या अथः निम्बारकेणापि एवमेव स्वीकृतः । 
रामानुजेन दितीयं ठतीयं च एकमेव सूत्रं स्वीकृत्य पतदुक्तं यत् 

श्राणा बाब" ऋषयः, अत्र यः प्राणशब्द स॒ न प्राणवाचकः अपितु 
परमात्मबोधकः बहुवचननिरदेशश्चगौणः । लषः पूं हि परमात्मनः 
स्थितिः श्ुतिवाक्येषुपलम्यते, स च परमात्मा एक इति बहुबचननिर्दशः 
असम्भवः | 

` चतुथंसूत्रस्याप्य्थः रामानुजेन अन्यथा छतः । तस्येदं ताटपयं 
यत् सृष्टेः पूवं परमात्मन एव स्थितिः शरुतिषाक्येषूपलभ्यते । नामरू- 
पात्मिकायाः एतत्छषटेः पूवष भआकाशादीनायुत्पत्तिरभूदिति तत्पूवं कस्यापि 
नामरूपात्मकवस्तुनः अभावात् वागिन्द्रियप्राणादीनां किमपि कारयमेव 
नासीत् अतः तेषां स्थितिरेव न भासीत् इति प्राणशब्द परमात्म- 
वाचकः । इतश्चप्राणशब्दः' ˆ“ न सन्तीत्व्थं,^ 

१. छा० ६।२।३ 

२. तत्रेव २।४५।४ 

३. छा ० ६।१।२ इत्यारभ्य ६।१६।२ इति याबत् 

४. शण त्रा० षहङाण्डे प्रथमाध्याये प्रवम् ब्राह्मने परवना कन्डक 
५ ₹शा० अा° पर २८७ | 
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इत्थमेतदवलोक्यते यत् शंकरेण गौण्यसम्भवात्" इति सूषरे षष्ठी- 
तत्पुरुषः स्वीकृतः, रामानुजेन च गौणी भसम्भवात् एवं पदच्छदो षिदहि- 
तस्तेनगीणी इति भरथमान्तः। भत वापे "तत् इति सबेनाम्नः अथः 
शपि भिन्नरूपेण कृतो वतते | 

यद्यपि सूत्राणां पदपद्धत्तिः इयती गूढा ` यदेतन्निर्णेतु स्वेथा 
दुष्करम् यत् कतमः अथः समुचितः इति तथापि एतभ्निश्चीयते यत् रामानु- 
जस्याथेः किलष्टकल्पितः सूत्रेषु समारोपित इव च प्रति माति शंकरपश्चस्य 
मान्यतायाः इदमेव प्रमाणं यक्निम्बाकेः अपि एतस्यार्थेन सबेथा 
सहमतः। 

मध्वा्ार्येणात्र अधिकरणत्रयं मत्वा दवितीयवृतीयसूत्रयोमध्ये प्रति- 
ज्ञानुपरोधाश्ः पएतदन्यदेकं सूत्रं स्वीकृतम् । तस्यायमर्थः यत् ये 
भबिष्यत्युराणस्य- 

नित्यान्येतानि सौच्म्येण हीन्द्रियाणि तु सर्वशः । 
तेषां भूते कप्चयः सष्टिकाले विधीयते, । 
परेण साम्ये सम्प्राप्रे कस्य स्यान्मुश्यनित्यता । 

इति वाक्यमाधरृत्य मनसः अनादित्वं स्वी्र्बन्ति तेषां कथनमनु- 
चितम्? यतो हि स प्राणमस्जत> "एतस्माजायते प्राणः मनः स्न्द्रि- 
याणि च, इत्यत्र सर्बन्द्रयेम्यः प्राक् मनसः उत्पत्तिः प्रतिपादिता अतः 
मनसः अनादित्वं बच्छ न शक्यते । | 

चतुथं सुभरं विरोषरूपेण वागिन्द्रियाणि निदिश्य पतत्साधयति यत् 
वागिन्द्रियमनादि वक्तुं न शक्यते यतो हि तन्नाम मनसः भनन्तरं 
समायातम् किष, मन इउत्पश्यते अतः वागप्यवश्ययुत्पत्तिशालिनी मन्तव्या 
अत एव एेतरेयारण्यके- . | 

(तस्मान्मन एष पूवरूपं बागुत्तररूपम्”” 
इति प्रतिपादितम् । बल्लमाचायेस्य मतम् एतेभ्यः सर्वभ्यो भिन्नम् । 

तेन इत्थं स्वीकृतं यत् (तथा प्राणाः, इत्यत्र तथा शब्दः न वियदादीन् ` 
प्रत्युत जीवात्मानं सूचयति । अतः "तथा प्राणाः इत्यस्य अयमथः यत् 
यथा जीवः तथा प्राणः अथौत् भाणः अपि जीववत् अनादिः । इत्थं बल्लभ- 
मतेन प्राणेषु जीवान्मनः सरवे गुणाः वत्तन्ते केवलं चैतन्यांशः प्राणेषु 

है 

१. ब्र सू० दे।४।द् 2. अणर्मार् १० ९५ 

३. प्र° उ० ६।४ ४. ०० ३११. 
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विरोदितो जीषात्मनि च आबिभूतो षतेते तथा "तसुत्रामन्तं प्राणोऽनूत- 
क्रामति प्राणावुत्कामन्तं सर्व प्राणाः अनूत्क्रामन्ति, इत्यत्र यत् जीवात्मना 
सह प्राणस्योक्छमणसुक्छम् न त द्रौणत्वेन अपि तु मुख्यत्वेनैष गृष्यते यतो हि 
तस्मिन् एव प्रकरणे एषा भ्रति वतते इति जीवस्य विषये तस्या मुख्यत्वं 
प्राणानां विषये च तस्या गौणत्वं स्वीकतुं न शक्यते । प्राणानां स्थितिः 
सष्टेः पूवेमुक्ता बतंते (असद्रा इदमप्र आसीत् । तदाहुः किं तदसदासी- 
दिति, ऋषयो बाब तेऽग्रेऽसदासीत् , तदाहुः के ते ऋषयः इति, 
प्राणा बा षयः । यस्याथः रामानुजाचार्येण "परमात्मा छतः इति 
क जीवात्मेव भजः अनयो्ेयोः ब्रह्मणः उद्रतिभंवति न 
चोत्पत्तिः । 

एतदिह विशेषेण अवधातन्यमस्ति यत्तेभ्य एष सूत्रभ्यो दिविधो 
निष्कषेः प्राप्यते-एकतः, प्रणानासुत्पत्तिभेवति; द्वितीयतः प्राणः अजः 
इति । तथापि एतदिहावश्यं स्वीकत्तेव्यं यद् वल्लभस्यार्थः भधिकः स्वा- 
भाविकः एषम् (तथा प्राणाः इति प्रथमसूत्रे तथाशब्दस्य यः अर्थः 
अनेन गृहीतः सः अन्याचायोपेक्षया अधिकसंगतः। तथा स्वीकारे हि 
तथाशब्दः स्वपूवेव्याङ्यातनिकटतमसूत्राणां बिषयथं निर्दंशति 
अन्याचारयव्याखुयाततथाशब्दश्च षियदादिबोधकः सन् सुदूरव्या- 
ख्याततृतीयपादग्रथमाधंविषयबोधकः संजायते । अतः सभि. 
हितासन्निहितयोमभ्ये सनिदितस्यैव भ्रहणस” इतिनियमेन सिषित- 
प्रहणस्येव न्याय्यत्वात् अन्याचा्यैमते प्राणोत्पत्तिस्वीकृतौ भपि वल्लमा- 
लु सारं (तथा शब्दाथस्याधिकोपयुक्ततया सहसा सः अस्वीकत्त मशक्यः | 

( २।४।४-६ ) द्वितीयस्मिन् अधिकरणे अस्मिन एतत्मदरशितं बतेते 
यत् एतेषां प्राणानां संख्या एकादश अस्ति- पंच श्षानेन्द्रियाणि, पच 
कर्मेन्द्रियाणि एकं च अन्तः करणम् (दश इमे पुर्वे प्राणाः" आत्मेका- 
दशः, । भात्मशब्देन च अन्तःकरणं परिगृह्यते, करणाधिकारात् । 

'सप्तगतेर्विंशेषितत्वाच्चः इति पंचमसूत्रे गतिशब्दस्य द्वौ भर्थो 
स्वीकृतौ स्तः (१) उत्क्रान्तिः, क्वेगमनम् (२) बोधः, अवगम्यमान- 
त्वम् । शंकरनिम्बाकंबल्लमेश्च रेकमत्येन एतदुक्तं यत् “हस्तो वे प्रदः 
इत्यादिश्चुतिषु सप्तभ्यः अधिकानि हस्तपादादीन्द्रियाणि श्रुयन्ते इति 
इन्द्रियाणां सप्तेव संख्यायाः निश्चयो न सघ्रुचितः। किन्तु रामानुजेन 

१. कु° उ० ४।४।१ ६, श० त्रा° ६।१।१।१ 
३. ब्रु ३।९।४ ४. शा भा पृ १५६१ 
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अयमर्थः कृतः--“न सप्तैव इन्द्रियाणि भवितु एकादश, हस्तादीनामपि 
शरीरे स्थिते जीवे तस्य भोगोपकरणत्वात् ; कायेभेदाच्चः१ । 

,  मध्वाचाययस्य वार्थः नितरां काल्पनिकः । तेनेत्थं स्वीकृतं यत् गतेः 
अथौत् क्षानापेश्छया प्राणाः; इन्द्रियाणि, सप्त-चक्षुषी, शती, नासिका- 
लिद्रदयम् एका च वाक्, नेन गतेरथेः ज्ञानं स्वीकृतः, गम्धातो हि 
त्वारः अथौः, श्चानम् , गमनम्, मोक्षः, प्राप्तिः, क्षानं च तेष्वेकतमम् । 
किच, हस्तेत्यादिकर्भसूचकम् इति तेषां संकलनं न क्नेन्दरियेषु बतंते । 
भयं वार्थः तेन हस्तादयस्तु स्थितेऽतोनेवम् इति सूञ्रस्थस्य “स्थितेः 
इतिशब्दस्य “कर्मणि विषये एतदथं मत्वा कल्पितः । गति-स्थित- 
शब्दयोः क्ञानकमोर्थस्वीकृतिरत्र विचित्रैव प्रतिभाति । यद्यपि तेन 

. हस्तादीनां कमंविषयत्वान्न सहपाठटः' एतदुक्त्वा स्वाभिमतार्थे प्रमाण- 
हपेण वायुपुराणस्य भयं श्लोकः सभुदुधृतः- 

'संसारस्थिविदेतुत्वात् स्थितं कमेविदो षिदुः । 
तस्मादुदगतिेतुत्वाद् श्ञानं गतिरिहोच्यतेः ॥ 

तथापि एतत्सवेमतिक्षिलिष्टकल्मितं प्रतीयते । 
प्राणा उत्पश्चन्ते तेषां च संख्या सप्त इति कथनानन्तरं सप्तमसूत्र 

(अणवश्च इत्यत्र सूत्रकारेण एतत्मतिपादितं यत् ते अणवः, सुच्मेन्द्िय- 
परह्यः प॑रिच्िछिन्नाश्च सन्ति । यदि ते स्थूलाः स्युस्तदा भृत्युसमये 
कणोदिभ्यो निस्सरन्तो बिलान्निःसरन्तः सपौदथ इव ̀  दृश्येरन् । 
षिभबषश्च चेत् तदा एकेनैव इन्द्रियेण अन्यविषयस्यापि ज्ञानं सम्भवेत् | 
अतः तेषामणुत्वं परिच्ि्धन्नत्वं चैव समुचितम् । अस्य सूत्रस्याथं सर्वे 
भावायोः सहमताः। | 

एताबत्पयैन्तं यावन्तः प्राणानां गुणा उक्तास्तेषां स्वषामतिदेशः 
अष्टमसूत्रह्वारा युश्यप्राणेषु कृतो वतेते । शंकरनिम्बाकोभ्यां सप्तमाष्टम- 
सूत्रयोः पएरथक्छषथगधिकर णद्रयं स्वीकृतम् । रामादजेन किन्तु, बिशेष- 

- कारणमन्तरेणेष, ० ००५१९ मध्वावार्येण 
सप्तमसूत्रस्य एकमधिकरणं स्वीछृत्य अष्टमसूत्र न सम्बद्धम् । 
सयुचितमवष्येतत प्रतीयते यतो शि एतवोदयोः सम्बन्धः मुख्यप्राणेन 
वायुना तेते | | 

| ( २।४।४-१२ ) एतद्धिष्रणं समुख्यप्राणस्वरूपं निहूपयति । ख चं 
न तत्वम् नापिचेन्द्रियव्यापारः यतो हि उभाभ्यां प्रथक्छ् तद्धणंनयुप- 

१, दा० मा० प° ९८८ १ भण भआा० १० ९७ 
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लभ्यते--श्राण पए ॒ब्रह्मणश्चतुथेः पादः ख धायुना इ्योतिषा भाति ख* 
तपति च, । यदि प्राणो वायुः स्यात् तदा वायौ सति तस्मात् प्रथक् तदु- 
ल्लेखो न भवेत । इन्द्रियव्यापारादपि तस्य प्रथरल्लेखो लभ्यते - एतस्मा. 
उजायते प्राणः सनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुः अत्रापि इन्द्रियेभ्यः 
वायोश्च प्रथक् ्राणस्योपदेशः प्राप्यते । अतः प्राणस्य प्रथक् सत्ता बसैते 
अपि च चष्चुरादिबत् जीबात्मनः सायकः स च जीवात्मेव न स्वतन्त्रः । 
तस्मिश्वाचेतनतादि प्रतिपादितं बतंते । 
 त्रायं सन्देहो व्यथः यत् यदि चक्षुरादिवत् प्राणः जीबात्मनः 

सहायकस्तदा स एकं प्रथगिन्द्रियम् एको विशेषध्यापारो बा भम्युपग- ˆ 
ग्येत । यतोहि अन्यज्ञानेन्द्रियवत् न स नियतं ज्ञानेन्द्रियम् । भस्य सन्दे- 
हस्य रामानुजञेन अत्यन्तमेव उपयुक्ठं समाधानमित्थं कृतम् यत् श्रुतिः 
प्राणस्य विशोषव्यापारं प्रतिपादयति-- यस्मिन् उत्क्रान्ते इदं शरीरं 
पापिष्ठतरमिव ( निष्कियम् ) टश्यते स एव श्रेठः,° एतदेव बृहदारण्यके 
(न वै शदयामस्त्वहते2 इति श्रतौ अपि प्रतिपादितं वतते । 

रामानुजीयोक्तव्याख्याया यत्किबिद्धिन्नतामतिरि्य शंकरनिम्बाके- 
बल्लमैरपि पतदधिकरणमित्थमेव व्याख्यातम् । मध्वाबायेस्य च 
व्याख्या सर्वतः भिन्ना । नवमैकावशयोस्तु सूत्रयोर्नितरामन्या । नबम- 
स॒त्रे तेन इत्थं प्रतिपादिते यत् प्राणशब्दो यद्यपि मुख्यप्राण-वद्यु तत्व 
चेष्टानां बोधकः तथापि (स भ्राणमखजतः?^; एतत् श्रुतिवाक्यं निथित- 
रूपेण केवलं मुख्यप्राणमेवनिर्विशति न तु बायुतत्वम् नापि च चेष्टाः; 
यतो हि अन्याभ्यां द्वाभ्यां ए्रथकः तदुत्पत्तिः भरतिपादिता बतते--^भूतानि 
चेष्टा मंत्राश्च< मुख्यप्राणादिदं जगत्. ̂ ` ` "स ॒प्राणमद्जत खं बायु- 
ठर्योतिरापस्तपो मन्त्राः कमे चेति । 

यथाबोकवरं मध्वाचार्येण अष्टमनवमसूत्रयोरेकं स्वतन्त्रमधिकरणं 
तथा दशमेकादशयोः ए्रथगधिकरणं मत्वा एतरप्रतिपादितं यत् भुख्यप्राणः 
अपि चश्रुरादिबत् आत्मवशवर्तीं वतते, किंतु अन्यप्राणवत् चक्षुरादि- 

१, छार ३।१८।४ २. तत्रैव ५।१।७ 
३. धू० उ० ६।१।१२ 
४. चेष्टाया बाह्यवायो च सुरूयभ्राणे च गीयते । 

भाणशब्दन्जिषु शोष मुख्ये सख्यः प्रकीर्तितः ॥ ( भर माण प° ९७ )। 

५. भरर उर ९।४ 

६. भम भा ०९८ (षार पु कवनम् ) 
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चद्धा न ज्ञानस्य करणमेतवाबदेषव अन्तरम् । मख्यप्राणानां स्वतश्त्रता- 
परति पादकशरतेरेवदेववात्पयेम्- “चष्षुरादिबन्मुख्यप्राणोऽपि परस्रात्मवश- 
एव, सवं शयेतत्परमेष तिष्ठते प्राणश्च प्राणिनश्च स येक पएवैतावन्वयत्युन्न- 
यति वशीकरोति इति गौपवनश्रतौ चश्चुरादिभिः सह तद्भशगत्वेनैव 
शासनात् । 

°स्वेकतीपि सन् प्राणः परमाधारतः स्थितः| 
कथमेवान्यथा स स्यात् यतो नेवेश्वरहयम्) !॥' 

हदशं सूत्रमपि स्वतंत्रमधिकरणम्। अर्थश्च सर्वथा तथैव यथा 
चायेरमिमतः । त्रयोदशं सूत्रमपि स्वतन्त्रमधिकरणं सत् एततस्ति. 

पादयति यन्मुख्यः प्राणः भपि अणुः परिच्िष्धन्नश्चेति । 
एतदि्ावश्यमवधातव्यं यत् मध्वाचायमतिरिच्य अन्येषां सर्वा चायो- 

णामधिकरणविभागः सवथा स्वतन्त्रः । अष्टमसूत्रतः त्रयोदशसुत्रं यावत् , 
यत्र च मुख्यभाणविवेचनं बर्तते, एकेनेवाधिक्रणेन भवितव्यम् आहो- 
स्वित् मुख्यघ्राणस्य विरोषताचतुष्टयप्रतिपादकेन पृरथक्पुथगधिकरण- 
चतुष्टयेन भवितव्यम् यथा च मध्वाचार्येण स्वीकृतम् । 

( २।४।१४- १६ ) सर्वषां भाष्यकाराणां मते एतदु एकमेव अधि- 
करणम् । शंकरस्य च व्याख्या तत्रेत्थम्--“उ्योतिरादिभिरग्भ्याद्यमिमानि- 
नीभिर्देवताभिरधिष्ठितं बागादिकरणजातं स्वकार्येषु प्रबतेतेः;ः तथा- 
ध्यामनन्ति-“अग्निषौग्भूत्वा मुखं प्राविशत् बायुः प्राणो भूवा नासिके 
प्राविशत् । आदिर्यश्चकषुभूत्वा अक्षिणी प्राविशत् इत्यादिस्थलेषु श्रति- 
चाक्यानि एतदेव प्रतिपादयन्ति यत् एवं स्वीकरणेनापि नात्र अयं सन्देहः 
कतुं शक्यते यदू अधिष्ठात्रीमि दवताभिरेष फलं भोक्तव्यं स्यात् न तु 
जीवात्मना । यतो हि सत्यामपि देवताधिष्ठाव्देवताया श्राणानां कायेकरण- 
संघातस्वाभिना जीवेनैव प्राणसम्बन्धं श्रतयः प्रतिपादयन्ति-(अथ 
यत्रैतदाकाशमनुषिषण्णं चक्षुः स ॒चा्ुषः पुक्षो दशेनाय चक्चुरथ यो 
वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्? । शरीरे हि मोक्दृरूपेण 
जीबो नित्यः। तत्रैव पुण्यपापावल्ेपः सुखदुःखोपभोगश्च सम्भवति । 
देवानां च शरीरेण सह॒ नित्यसम्बन्धो न सम्भवति ते हि परमेश्छयै- 
पदमधिष्ठातारः इत्यस्मिन् हीनशरीरे तेषां भक्वृत्वभ्राप्धिः न समुचिता । 

१, नन भाच्ष्०् ९८ २. शा० भा० (बण् सू° २।५।१४ 

द. प° उ० २।४ ४. छा ८।११।४ 
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यथा च श्रतिवक्यप्-- 
पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान् पापं ^गच्छति । 

निम्बार्केण शंकरस्य अनुसरणं कृतम् । किन्तु षोडशे सूत्रे अयं 
मेदः यत् तेन (तस्यः इत्यनेन जीवो गृहीतः । निम्बाकेण च "तस्य 
उक्तलक्षणस्य ( जीवेनेन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य ) जोवेनेव 
नित्यत्वादित्यथैः छतः । 

रामानुजेन यद्यपि सूत्राणां स एवाक्षराथः स्वीकृतः किन्तु तेषु तेन 
छन्य एव विषयो निर्दिष्टः । तेन चतुदंश-पंचदशसूत्रयोरेकमेव सूत 
मत्वा इत्थं उग्राख्या कृता - प्राणवतां जीवेन सह अ्योतिरादीनाम् अग्न्या- 
दिदिवतानां प्राणविषयमधिष्ठानम् , तदामननात् तस्य परमात्मनः भामन- 
नात् संकल्पादेव ( इच्डयेष ) भवति न तु स्वातश्येण । स एवहि 
सर्वेषां नियन्ता "यः अग्नौ तिष्न् अग्नेरन्तरो यमग्नि नं वेद यस्याग्निः 
शरीरम् । यः अग्निमन्तरो यमयति स त अन्तयोम्यमृतः* । किन्त्वयमथः 
सर्वथा कल्पितः प्रतीयमानो न स्वाभाषिक आभाति । 

मध्वाचा्यैेण अन्य एवाथ. स्वीकृतः। तस्येदं तात्पयं यत् प्राणो 
यद्यपि जीवाधीनस्तथापि अग्न्यादीनां नियमनं ब्रह्मणा संजायते, 
अहेव हि प्राणान् तदूव्यापाराथं प्रेरयति । बरह्म एव हि जीवेन सह एतत् 
सबं कारयति अतः प्राणानां जीवस्य करणत्वे न करिचदू विरोधः। एतदे- 
तेनान्यथापि सिध्यति यत् प्राणानां जीवात्ममा सह नित्यः सम्बन्धः | 
इत्थं मभ्वाचायेस्य अभिप्रायो रामानुजस्य समानता म।ब्रहति । 

अस्य प्रकरणस्य वज्ञभभाष्यं न विशेषेण स्पष्टं तथापि उपसंहारे 
तेनैतद् व्यक्तीकृतं यत् अग्न्यादीनां प्राणेः सह नित्यसम्बन्धो वर्तते । 
प्राणानां साहाय्येनैव च बणोनां यथोचितसुच्चारणादिकं संजायते | 
अतः स्वाभिश्रुत्यन्यायेन जीवस्य मुख्यामात्यरूपेण प्राणाधि- 
कत्वात् स॒ पव कमंफलं भुंक्ते । करणत्वांशे एव हि देवतानां प्राणाधि- 
छाठुत्वम् । भोकत्वसूपेण तु जीवात्मन एवाधिष्ठाद्त्वम् । 

( २।४।१७-१६ ) एतद्धिकरणस्य व्याख्याने स्वे रेवाचायेः समानः 
शूपेणेव छतम् । अत्र पतत् भ्रतिपादितं बतंते यत्. यद्यपि प्राणशब्देन 
इन्द्रियाणां श्यबहारस्तथापि प्राणेभ्यः इन्द्रियाणि प्रथगिति प्राणानाभमि- 
न्द्रियत्वमौपवारिकम् । तेषां कायं मिन्नभिन्नम् । इन्द्रियाणि भाल्ञोचक्ानि 

१० व° १।५। ह 
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प्राणश्च देहेन्द्रियाणां नेता । श्वतिष्वपि च प्राणाः इन्द्रियाणि च एतदुभयं 
नाम पाथंक्येन श्रयते- 

'एतस्मालजायते प्राणाः मनः सर्बेन्द्रियाणि* चः | 

रामानुजेन भष्टादशमेकोनविंशंचेकमेव सूतं स्वीकृतम् । निम्बार्केण 
च तदेवानुदखतम 

( २।४।२०-२२ ) अन्तिमाधिकरणस्य _अस्यापि व्याख्या स्वैराचार्यः 
समानरूपेणेवं छता यत् नामरूपव्याकृतिः परमात्मना कृता न तु 
जीवेन । यतोहि “तासां त्रिशतं त्रिबुतमेकेकं करवाणि भस्यां श्रतौ 
परमेश्वर एव नामरूपयोः व्याकर्ता-ग्रथक्कतो उक्तो बतेते । महीधरादि- 
सम्पन्नस्य भस्य संसारस्य ब्याकृतिः नाल्पमेवसा जीवेन कलते शक्यते । 
प्रथिव्यादिषु तत्वेषु अन्यतत्वानां बतेमानत्वे अपि तत्तदंशानामाधिक्येन 
प्रथिव्यादयो मिन्नभिन्ननामभिरुच्चायेन्ते । 

मभ्वाचर्येण विंशं सूत्रं स्वतन्त्रमधिकरणं शेषं सूत्रमयं चैकमधिकरणं 
स्वीकृतम् । इत्यस्मिन्नन्तिमाधिकरणे एतदु विवेचितं वतते यत् खष्टिः 
परमात्मकठंका जीवकठृका वा । एवमस्य पादस्य केषुचित् पृवोधि- 
करणेषु यत्किचितपूवेपादेष्वपि च॒ सखष्टेराधारभूततत्वानां बिवेष्नं 
कृतम् । इत्थं जगदुर्पत्तिविषयकविरोधं पूवेसन्दर्भे निरस्योत्पादकसम्बन्धी 
भतिनिरोध इदानीं निरस्तः । 

उपसंदारः 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे सूत्रकारेण श्ुतिभ्रतिपादितन्रह्मजगत्का- 

रणत्वसिद्धान्ते सम्भाषिताः सवौ भापत्तीः निरस्य ब्रह्मणो निभित्तोपा- 
दानोभयकारणत्वं प्रदृशंयता तस्य जीवाद् भिन्नत्वं भरेष्ठत्यं च स्थापितम् । 
सष्िभ्रलयौ च शनादिकालतः समागच्छन्तौ स्तः । एकस्याः ष्टः प्रारम्भे 
पूवेखष्टिजीवसमूहः पुनः ् रकाशितो भूत्वा प्रलयपूवेकालिकस्वकृतकमोनुसारं 
पुनः क्तु प्रवृत्तः ईश्वरनियन्वृत्वाघीनः स्वकृतकमेफलसमूदमनुभवति 
एतदपिश्रुतिभ्रमाणद्वारा भरतिपादितम् । इत्थं जीवस्य तत्छृतकमेणां च 
अनादित्वं प्रतिपाद्य अस्य जगतः भनादिसन्तायाः सत्कायेवादस्य च 
सिद्धिः कृता, येन एतदपि स्पष्टं संजातं यत्. सूत्रकारस्य, परमेश्वरो न 
केवलो निरुणो निराकारो निषिंशेषश्चापि तु सर्वक्ृतादिषमेसम्पञः 
शपि भभिमतो वतेते । 

द छ क यो याया मायया 

१. भु २।१।२ वे. छा० ६।२।१ 



द्वितीयः अध्यायः १३२१ 

बरिसीयपादे सांख्योक्तकारणवादम् , बेशोषिकोक्तपरमाणुकारणबादम् › 
नौद्धमतावलम्बिनाम् क्षणिक्वादम् , षिन्ञानवादम् , सवेधयुल्यवादम् , 
जेनमतावलम्बिनां च जीवानां देष्टपरिणामवादम् , समस्तवस्तूनां युग- 
पद्स्तित्वनास्तित्वादिवादम् ; पाञ्युपताभिमवम् ईश्वरस्य केवलनिभित्त- 
कारणबादम् , जगतश्च केवलशक्तिकारणत्ववादम् पतत्सबं भगवता 
सूत्रकारेण नानात्रिधाभियेकछिमिः निरस्य तेषामश्नौतत्वम् अप्रामाणि- 
कत्वं च स्थापितम्। 

कृतीयपदि तेन ॒श्रतिभ्रमाणेः आकाशादिमहामूतसमूहस्य ब्रह्मणः 
इत्पत्तिमबधाये जीवस्य अनादित्वं ब्रह्मणा सह तत्सम्बधं च श्तीनां 
युक्तीनां च भारेण व्यवबस्थापयता जीवस्य स्वरूपतः ब्रक्षांशमानत्वं, 
न स ब्रह्मणा सदृशोनिभुः ( व्यापकः) अपि तु अणुस्बभाव इति 
प्रतिपादितम् । 

चतुथपादे इन्द्रियाणामेकादशत्वं संस्थाप्य बुद्धेः इन्द्रियादीनां च 
ब्रह्मकारणत्वं भरतिप्रमाणैः स्थिरीकुवेता सुख्यभाणस्वरूपनिणेयो विदितः । 
एवमन्ते, छ्वान्दोग्योपनिषदि निर्दिष्टस्य त्रिशुत्करणनाम्नां भावतः उपदि. 
एपश्नीकरणद्धारा प्रकाशितस्य व्यष्टदेषादेः ब्रह्मणः खत्पत्तिः 
प्रमाणिता । इत्थमस्मिन्नध्याये जगत्सम्बन्धिनां स्ेश्लातव्यबिषयाणां 
निर्देशो विदितः । 

[ 

वतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 

पादपरिचयः--प्रथमदितीयाभ्याययोः ब्रह्मणो जगत्कारणत्षस्य जीवः 
जगतस्वरूपस्य ब्रह्मणा सह तत्सम्बन्धस्य च वणेनेन सह विमिन्नाषायै- 
मतानुसारं ब्रह्मणो द्वैवाद्र तत्वसरुणत्वनिर्यणत्वनिर्देशो वि्ितः। इदानीं 
अह्मावापरेः उपायं प्रदशेयितुं ठतीयाध्यायप्रारम्भः । 

परमारमनः प्राप्तेः साधनेषु वैराग्यं सवोवश्यकं साधनम् । सांसारि- 
कानित्यभोगेषु यावद् वैराग्यं नोत्पद्यते तावत् न कस्यचिदपि हवये 
परमात्मप्राप्तेः श्चुभेच्छा जागतिं । भवः वेराग्यसुत्पादयितुं सुहु 
जन्मसृत्युगभोविदुःखानि भ्रदशंयितु प्रथमपादारम्भः। 

प्रलयानन्तरं खष्टिकाले परब्रह्मपरमात्मनो यथा इदं जगदुत्पद्यते 
तस्य षणेनं गतप्रथमाभ्यायदये छृतम् । भघुना च घतंमाने अगति 
जीवात्मनः शरीराणां यथा परिषतेनं भबति तद्विषये श्रतिवाक्ये येथोचछं 
तत्सबेमिह ठतीयाभ्यायस्य प्रथमपादे वणेयिष्यते । . 



१४० हमत तरभलुखमाष्यपकमीकणम् 

भ्रतिपादसंकेतः-अस्मिन् पदे- | 
( १ ) शंकरमते जीवस्य परलोकगमनागमनविचारपूरवकवेराम्यादिनिरः 

पणदरूपसाधननिर्देशः । 

२) रामालुजमते जाप्रदाद्यवस्थाबस्थितस्य जीवस्य दोषादिनिरूपणम्। 
३ ) निम्बाकेमते संसारस्य दोषनिरूपणेन ततो विरक्तिभ्रदशेनम् । 
¢ ) मध्वमते वैराग्याथं गत्याविनिरूपणम् । 
५ ) बल्ञभमते च उपनिषदां निवि चिकित्सशाब्दज्ञानेन श्रह्यप्रमिति- 

जनकताबोधकताप्रकारकथनपूवकाधिकारियोग्यदेहनिरूपणम् । 

सविदरेषणप्रत्यधिकरणभाष्यपञ्चकसमीक्षणम् 

( ३।१।१-० ) स्व्रथमस्य अस्य अधिकरणस्य अयं बिचारविषयः 
यत् यदा अयं जीवः शरीरं परित्यभ्य शरीरान्तरं प्रविशति तदा किमे- 
काकी एव गच्छति आहोस्वित् शरीरस्य बीजभूतानि सुदमतत्वान्यपि 
तेन सह गच्छन्ति । एष संदेह एवंरूपेण उपसंहृतः यत् जीवः एकस्मात् 
शरीरात् दहितीयस्मिन् शरीरे सुदमतत्वैः सहैव प्रयाति यतोहि 
एषु सुदमतत्वेषु प्राणानां निवासः; ते च (प्राणाः) आत्मना सह 
सवेदा सम्बद्धा इति तेन सहेव एतेषामुकरान्तिः | 

उक्ताधिकरणस्य उक्ते अर्थ सामान्यतः सवं आचायोः समताः 
तथापि यत्र-तत्र यतूकिंचित् मतभेदः । स च नातिमहत्वपू्णैः । उदाहर- 
णाथं षष्ठे सूत्रे शंकररामानुजनिम्बार्केः अयं प्रश्न उपस्थापितः यत् कथ- 
मित्थं ज्ञातुं शक्यते यत् जीवात्मा सुदमभूतशरूपजलपरिव्रतो भूत्वा एव 
देष्ादुच्छाम्यति । यतो हि- शतस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां "जहति? अत्र 
भरद्धाशब्देन* जलस्येब केवलं निर्देशो न तु जीवात्मनः -एतदभे शंकरे 
णेत्थं समाहितं यदत्र इष्टकारिणां प्रतीते-नोयं दोषः । तथा हि- अथापि 
स्यात् प्रश्नप्रतिववचनाभ्यां नामापः भद्धादिक्रमेण पच्छम्यामाहूतौ पुरुषा- 
कारं प्रतिपद्येरन्, न तु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेयुः, अश्रुतत्वात् । न त्रा 
पाभिब जीवानां भावयिता कथिच्छब्दः भस्ति । तस्मा्रं्ति संपरिष्वक्त 
इत्युक्तमिति चेत् , नेष दोषः; कुतः ¶ इष्टादिकारिणां भरतीतेः अथ य इमे 

१. छा० ४।४।३ 

१. शद्धाशब्दर वाप्सूपपथते बेदिकपरयोगदशनाव् "धडा ब। धपः” ( श।° 
० अन सू ३।१।५ ) 
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भाम शष्टापूतं दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति” । अयमेष च भावो 
रामानुजनिम्बाकोभ्यामपि अनुसतः | 

किन्तु बल्लभमते अयं प्रश्नः यत् किं “सर्धं जीवाः सम्परिष्वक्ता गच्छ 
न््याहोस्वित् ज्ञानोपयोगिनः † तत्र पंवाहूतिप्रकारे नाधिकारिणः श्रता: । 
वेषे हि शरतानुसारिकल्पना अतो बिशेषस्याश्रतत्वात् सर्वेषामेव पंचाहूति- 
प्रकार इति चेत् ; न । इष्टादिकारिणां प्रतीतेः, । केवलम् इष्टाधिकारिण 
एव इत्थं यान्ति नान्ये इति भावः, । 

मध्वाचा्येण प्रतिसूत्रं प्रथगधिकरणं स्वीकृतम् ।` चतुथेसूत्रे (भाक्त 
 त्थात्” इत्यस्य “भागतः" इत्यथ च छत्व। तस्येदं तात्पर्यं प्रदत्तं यत् 
वागित्याद्येवांशिकशरूपेण स्वस्वदेवताग्न्यादिस्वरूपं प्राप्नोति; शेषांशश्च 
जीवात्मना सह वतकरान्तो भवति- 

"पुरुषस्य सृतौ ब्रह्मन् प्राणा भागत एव तु | 
अधिदैवं प्राप्युवन्ति भागतोऽलुव्रजन्ति तम् ॥ 
पुनः शरीरसम्प्राप्तौ तमेवानुषिशन्ति च?३ | 

तथा-- 
मृतिकालि जहत्येनं भ्राणा भूतानि पंच च । 
भागतो भागतस्त्वेनमलुगच्छन्ति सर्व॑शः* ॥ 

सप्तमसूजे अपि मध्वाचार्येण भाक्तशाब्दस्य भागतः अयमथः स्वीढृतः 
तथा अपाम सोमममृता “अभूम अस्य बिरोधपरिहारः “भागतः तद- 
मृतत्वम् अथौन् आत्मविद् एव तद्मृतत्वं प्राप्नोति" एवं कृतः । तस्येदं 
तात्पर्य यत् बास्तविकम् अमृतत्वम् केवलम् आत्मविदैव प्राप्नोति । 
इष्टादिकारिणश्च नाशतः अपि आत्मविदः इति न ते अमरत्वं 
प्ाप्नुषन्ति । | 

( ३।१।८-११ ) भरिभन्नधिकरणे एततपदरशितं यत् ये जीवाः स्व- 
कृतसत्कमीणि भोक्तुं चन्द्रलोक प्राप्नुवन्ति ते तत्कमंफलानि तत्रा- 
नुभूय, यात्रतः अंशस्य भोगस्तत्र न सम्भवत्ति अपित्विहैव लोके 
सम्भवति, ताबन्तमंशं मोक्तुं पुनरिमं लोकमाबतेन्ते । वरकमौलु सारमेव 
च ते अस्मिन् लोके योनि प्राप्नुवन्ति । 

१. शोा० भाग व्र° त° २।१।६ पृ० १६३१९ 

२. दअमन्भाण्ब्रष्तु० २।१।६ 

२. भ० भा० ० प° वचनम् ° १०५ 

0 (~) । बण पु° कचनम् ( प° १०४ ) ५० अओ ८1४८1 ३ 
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अस्याधिकरणस्य भनेन अर्थेन सव आचायः सहमताः। मध्वाचायै 
केवलम् अष्टमसूत्रं 'कृतात्यये भनुशयवान् दष्टस्यतिभ्याम् तथा 

(यथेतमनेवं च, एवं द्विधा विभज्य अनयोः भधिकरणद्लयम् अवशिष्टानां 
च तृतीयमधिकरणं स्वीकृतवान् । 

( ३।१।१२-२१ ) वृतीयस्मिन्नस्मिन्नधिकरणे एतद्िषेचितं 
येषां सत्कमोणि नेतावत्पयोप्रानि यत् ते चन्द्रलोकं गन्तुं शक्ुयुस्ते 
क गच्छन्ति तथा चैतत्मदरितं यत् श्ञानिनः इष्टादिकारिण एव च केवलं 
स्वसत्कमौणि मोक चन्द्रलोकं गच्छन्ति नान्ये इति । ते तु संयमनं 
( यमालयं ) प्रविश्य निजदुष्छतानुसारं यमयातनाः अनुभूय पुनरिमं 
लोकमावतेन्ते 

शंकररामानुजौ प्रस्वुताधिकरणस्य प्रक्ृतार्थेन समतौ । अस्मिश्व 
केबलमुभयोमेतभेदो यत् रामायुजो ादशसूत्रतः षोडशसूत्रपयभ्तं 
पूवेपक्षं स्वीकृत्य शेषां शं सिद्धान्तपक्षं मनुते । शंकरस्तु केवलं छादशमेव 
सूत्रं पपक्ष स्वीकृत्य त्रयोदशत एव॒ सिद्धान्तपक्षारम्भमाकलयति । 
निम्बाकश्चाक्षरशो रामानुजमन्वसरत् । 

` बल्लभेन च द्वादशसुत्रतः षोडशसूत्रं याषदेकमधिकरणं स्वीकृत्य 
त्रयोदशं सत्रं शंकरेणेव व्याख्यातम् । मध्वाचार्येण च द्वादशसूत्रतः चलतुद्- 
शसूजं यावदेकमधिकरणं स्वीदत्य एतत्प्रदर्शितं यत् दुष्कमेकारिणामपि 
भारोहाबरोहौ भवतः । अन्तरं केवलमेतदेव यत् ते नरकमार्गेण गच्छन्ति | 
प्वदशं सत्रं च तेन प्रथगधिकरणमभ्युपगत्य तदुर्थे रौरवादिनरक- 
ष) प्रदत्ता । कौ न 

सूत्रं ए्रथगधिकणरम् । तत्रेदं प्रतिपादितं यत् न 
अपि परमात्माक्षयैव सवीणि कायोणि भवन्ति । सप्तदशं सूत्रं एथगधि 
करणम् ; तत्रेदं वतते यत् गमनागमनयोः ( भारोहाबरोहयोः ) न 
जीवः स्वतन्त्रः अपि तु स श्ञानकमोनुकूलमेव कभशः देषयानपितृया 
णाभ्यामारोहाबारोहौ कुरुते । अवशिष्टं च सूत्रचतुष्टयम्--अष्टादशत 
एकविशसूत्रपर्यम्तम्-एकमधिकरणम्। तत्र चैतत्भविपादितं वतेते यत् 
नरके केवलं दुःखमेव न किंचिदपि सुकप्--“नान्बे" तभतसि मग्नानां 
सुखलेशोऽपि कश्चनः । एक्विंशसूत्रस्य व्याख्या मध्वाचायण अभ्या 
ष्यकारपिक्षया नितरां मिना कृता । तस्येदं तात्पय यत् महातमोनाम 
नरकस्य दतीयनामभ्रवणेनेव जनो मूर्चितः संजायते- 

१. म भार ए ११० 

2. तुतीयशब्दाद्विरोषः धरंशोकभस्व ( अ° स्° ३।१।११ ) 



दवितीयः अध्यायः १४३ 

महातमक्िघाप्रोक्तमूष्वं मध्यं तथान्तरम् । 
भ्रवणेनेषमृच्छौ द्रधरस्य यतो, भवेत् ॥ 

अन्येराचार्थेः भस्य एतद्भिभायकः अथः कृतः यत् “आण्डजं जीवज- 
मुद्धिजम्,\ इत्यत्र पठितेन उद्धिजशूपेण ठृतीयशब्देन स्वेदजशरीरग्रह- 
णम् । यतोहि स्वेदजम् उद्धिलं चेतदू यम् अपि भूमिम् दकं चोदूमिद्य ` 
उत्पद्यते इत्युभयं समानम् । 

 मध्वाचार्येण “अस्मिन्नधिकरणे “स्मरणाच्चः एतदपि एकमति. 
रितं सृं स्वीकृतम् तेनेव चाधिकरणं समापितम् । 

एतदप्रिममधिकरणं ह्ाविशं सूज्रमेतसरतिपादयति यत् जीवात्मनः 
सृदमशरीरं यदा चन्द्रलोकात् आकाशग्वाय्वारि भूत्वा उत्तरति तदा 
तस्य आकाशादिना स्ट तादात्म्यं न भवति प्रत्युत तत तत्साम्यं 
प्राप्नोति । शंकरवबल्लभाभ्यामियं सामाव्यापत्तिः रामानुजमष्वनिम्बार्कै- 
श्चेयमेव तत्स्वाभाव्यापत्तिरु्ता । अथेश्च इयोरेक एव । 

पएतद्प्रिमाधिकरणं त्रयोषिंशं सूत्रमेतत्परतिपादयति यत् जीव पएतदव- 
रोहसमये स्वल्पकालमेव आकाशादिना सह साभाग्यापन्तौ तिष्ठति । 

शअण्तिममधिकरणं चतुर्बिंशसूत्रतः सप्तविंशसुत्रं यावत् एतत्प्रतिपाद्- 
यति यत् जोवात्मानो यदा अन्ते ब्रीहियवावीन् प्रविशन्ति तदातेतेः 
ख सुखदुःखादिभागिनो न भवन्ति प्रत्युत यथा तेषां वायुधूमादिभावः 
तेषां संश्लेषमात्रमेव तथेव ब्रीदियवादिभावः; अपि स्थावरजात्या सह 
तेषां संश्लेषमात्रमेव । मध्वा चार्येणेतेषु भधिकरणत्रयं स्वीकृतं, चतुर्विंश. 
पंचविंशयोरेकं षदर्विंशसप्र्बिशयोशच प्रथक प्रथक् अधिकरण्यम् । अर्थे च 
किन्तु न कण्िन्महत्वपूणेः भेदः। 

तृतीयाध्यायस्य दितीयः पादः 

पादपर्विय --तृतीयाभ्यायस्य अथमपादे जीवस्य जम्ममरणल्पा 
संसारगतिः तदनन्तरं तजम्मान्तरप्रापिश्च प्रतिपादिता । यस्य एतव्रहटस्यं 
यडजीवा्मनो मनसि सांसारिकपदाथोन् निजशरीरं प्रति च भनासक्छिः 
सैरन्तर्येण वैराग्यभावना च उत्पद्येत । इदानीं दितीयस्मिन् पादे वर्तमान. 

ण 

१, मन भा० ० १११८ कू० पु०-बचनम्) 

द. छआा० ६।३।१ | 

१, अवेतमेवाध्वानं पुननिबतन्ते यवेतमाङाशमा$ाशाद्रपुं बुत्वा धूमो 
भवति ` ` "° -परबर्बति ( छा० ५।१०।५ ) 
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शरीरस्य बिभिन्नावस्थानां बि्वारानन्तरं जन्ममरणरूपसंसारबन्धना 
न्मोक्षा्ं परमेश्वरस्य ध्यानहपोपायो षक्तव्यः इति सूत्रकारो जीवात्मन 

 स्वप्रघुषुष्त्यवस्थे बणंयति । 

प्रतिपाद्यसकेतः- स्मिन् पादे- 
( १ ) शंकरेमते पुवेभागेन त्वंपदस्य उत्तरभागेन च तत्पदाथस्य 

शोधनरूपसाधननिदंशः । 

( २) रामालुजमते पुरुषोत्तमस्य सबदा हेयप्रत्यनीकत्वकल्याणगुणाक 
रत्वहूपोभयलिगत्वप्रति पादनम् । 

( ३ ) निम्बाकंमते विवेकवेराग्यदादयोय स्वप्रावस्थाधिवारः। 
( ४ ) मध्वमते संसारतः शरीरतश्च वैराग्यावाप्तये परमात्मनो भक्छिनिरू- 

पणम् । 
( ५ ) बल्लभमते जीबस्य मुक्ियोग्यतानिहूपणम् । 

स विर्ेषण प्रत्यधिकरणभाष्यपचकसमीश्षणम् 
 ( ३।२।१-६ ) एतस्मिन् प्रथमाधिकरणे जीवात्मनः स्वप्नाबस्था- 

वर्णिता, एतच्चाधिकरणं तुलनात्मक बिवेचनदृया -अत्यन्तमहत्वपूणम् । 
यतोहि अस्य विभिन्नस्थकेषु उक्तभाष्यकारैः अ्थबिभिन्ञताप्रतिपाद 
नपूवेकं यथास्थलं निजविचारवेमत्यम् उपस्थापितम् । अतः प्रत्येक- 
सूत्राथस्य सविस्तरं समीक्षणं नितरां न्यायसंगतम् । 

शंकरानुषारम् प्रथमसूत्रत्रये भयं प्रश्नः समुपस्थापितः यत् जीवात्मनः 
स्वप्र््टिः जाप्रदवस्थाङ्धष्टिरिव सत्या आहोस्वित् मायामयी । आद्यसूत्र- 
ये पूर्वेपक्षः स्थापितः- स्वप्नखष्टिः सत्या, श्रुति हिं एवं प्रतिपादयति । 
केचिच्चैवं प्रतिपादयन्ति यत्स्वभ्रावस्थायां दृश्यमानानां बस्तूनां निमौता 
आत्मा अस्ति । 

तृतीयं सिद्टान्तपक्षं प्रस्तौति- स्वाप्नं जगत् शुक्तिरूप्यषत् 
मायामात्रम् । यतोहि पारमार्थिकवस्तुविषयाणां देशकालनिमिन्ताबाधानां 
स्वप्ने न सम्भवः । 

मायाशब्दो हि अस्मात् सूत्रात् पू्वेत्र परत्र षा अन्यत्र कुत्रापि न 
भरयुक्तः इति तदथंमतिरिच्य सूत्रार्थे न किमप्यन्यत् बिरोधास्पदम् । 

किन्तु तदग्रे एतत्काठिन्यसुपति्ठते यत् व्याख्यातपूरेधृत्रेण सह कथं 
तत्सङ्गतिः स्यात् । | 
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चतुर्थसूत्रस्य अयमक्षराथेः यत् स्वप्ने जायमानं जीदशंनादि सत्यम् | 
यतो हि तत्सर्वं श्युमाद्यभफलसूषकम् एतत् श्रुतिः प्रतिपादयति, स्वप्ना- 
वस्थाया ज्ञातारः भपि स्वप्नदशेनं श्चुभाद्युमसुखक प्रतिपादयन्ति । 

स्वप्नसत्यतां प्रमाणयितुम् एष उपयुक्तस्त्कों भवित शक्रोति किन्तु 
शंकरः एतदत्यन्तासंतोषजनकरीत्या व्याख्यातपूबेसूत्रेण . सम्बध्नाति । 
डयाख्यातपूसूत्र तेन इत्थं प्रतिपादितं यत् स्वाप्नं जगत् मायामात्रम् । 
किन्तु इदानीं प्रतिपादयति यत् स्वाप्नं जगत् सत्यम् ; न तु मायामात्र 
मसत्यम् । तत्र दृष्टानि हि वस्तूनि भाविद्युभाष्चभफलसुचकानि- 

(यदा कमपु काम्येषु खियं स्वप्नेषु पश्यति? | 
सखद्धि तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदशंने ॥' 

तथा-- पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्तिः | 

अस्यायं निष्कर्ष यत्स्वप्ने यत् किंचित् सत्यत्वमस्ति । पूषौपर- 
संगत्यथं शंकरेण इत्थमेतत् स्पष्ठीकृतम्-स्वप्नसूचितं बस्तु सत्यं भवे- 
न्नाम किन्तु श्लीदशनादिसूषकस्वप्नः असत्यः यतो हि तस्य बाधः संजा- 
यते- “भवतु नाम सूच्यमानस्य बरतुनः सत्यत्वम् ; सूचकस्य तु खी 
दशैनदेभवषत्येव बवेतथ्यम्-बाध्यमानत्वादित्यमिग्रायःः । -पतेन स्वप्नस्य 
मायामात्रत्वं, भ्रातिभासिकमात्रत्वं सिद्धम् । इत्थं स्वाप्नजगतः प्रादिभा- 
सिकता अश्घुण्णा तिष्ठति । सूत्रश्याख्यायामेतःस्फुटीकरणावश्यकतेव तद्- 
संतोषजनकतां प्रमाणयति । अभरिमयोः हयोः सूत्रयोः अथौषलोकनेन 
एषा असंगतिः अपरथा अपि स्पष्टा संजायते । अयं तयोरथेः- परमा- 
त्मनो निरन्तरभ्यानेन जीबात्मनि अन्तर्निदहिवाः परमात्मशमानरुणाः 
प्रकटीभवन्ति यतो हि परमात्मनो ज्ञाताज्चात॑त्वे जीवात्मनो बन्धमोक्षौ । 

` अथच, जीवैश्बर्यशक्छितिरोभावः अपि देहादौ तस्यात्मत्वाभिमानशूपा- 
विद्यया संजायते । | 

शंकरेण अनयोः सूत्रयोः व्याख्या अस्मिन् भशने भारन्धा यत् जोषा- 
त्मा परमात्मन एव अंशः शति तस्मिन् ईश्वरस्य क्षनेश्वयोदिगुणैरपि 
अवश्यमेषांशिकरूयेण तथेव भवितव्यम् यथा चाग्नौ तदंशे स्फुलिगे 
च दादकताशक्तिः प्रकाशश्चोभयं समानलूपेण बतंते । अतः कथमेवं 
न मन्येत यत् स्वप्नसृष्टि जीवः स्वयं करोति । 

१. छआा० च ६।२,९ >. ° आ० २।१।४।१अ 

३. शां° भा प्ु० १७१८ 

१० अश 
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एतविह न स्पष्टी मवति यत् यवा भतः पूवेबतिसूत्रत्रयं स्वाप्नजगतः 
सत्यतया सम्बद्धं तदा अस्मिन् सूत्रे पूर्वोकः प्रश्न एव कथसुद प्त । 

इत्थं शंकराथौनुगमे स्पष्टमेतत् संजायते यदस्मिञ्नधिकरणे विभिन्न माव- 
द्यस्य प्रदशेनं बत॑ते ययोश्च परस्परं न कथित् साक्षात्सम्बन्धः । ` 

रामानुजचखारम् आद्यसूरश्रये उपस्थापितः अयं प्रश्नः यत् स्वप्नखष्टिः 

जीवता आहोस्वित् परमात्मकृता । प्रथमसूत्रहये पूवेपक्षस्य 
स्थापना बतंते यत् स्वप्नजगतः श्ष्टा जीवात्मा अस्ति । ठृतीयं च 
सुत्रं सिद्धान्तप्षं स्थापयति । तस्य व्याख्या शंकरापेश्षया नितरां 

 भिन्ना- स्वाप्नं जगत् नितरां मायामात्रम् , परमपुरुषचितमिति 
भावः । मायाशब्दस्य व्याख्यातेन आश्चयपूण देवशक्िः कृता (मायाशब्दो 
द्याश्चयेवाची, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता- 

एवं बिधाश्चयैरूपा खष्टिः सत्यसं कल्पस्य परमपुरुषस्यैबोपपद्यते न 
जीवस्य ।* 

य एष सुपरेषु जागतिं कामं कामं पुरुषो निमिमाणः?? 

. इथं तेनेततपरमाणितं यत् स्वाप्नं जगत् परमपुरुषछृतम् । यतो हि एषं 
मूताश्चयैरूपसषटिः स्वेच्डालुकूलं क्षणमात्रेण परमात्मैव निमौतुं शक्नोति 
न तु जीवः । भस्य स्वाप्नजगतः निमौता न जीष इत्यस्य अन्यद्ष्ये- 
तत्कारणम् यत् जीवात्मनि अन्तनिंहितायामपि तत्सम्पूणेशक्त्यां संसार- 
दशायां स्थितेः कारणात् न सा असित्यज्यते । स्वभावतः अत्र अयं प्रश्नः 
खपतिष्ठते यत् यदि जीवात्मनि सा शक्तिरस्ति तदा कुतो न अभिव्यक्ता 
संजायते । भस्य व्वेतदुन्तरं यत् परमपुरुषाकांक्षया सा अन्वनिदहितैव 
तिष्ठति । तदिष्छयेष {हि जीवात्मनो बन्धमोष्पौ - "परमपुरुषसंकल्पात् 
अस्य जीषस्य स्वाभाविकं रूपं तिरोहितम् । अनादिकर्मंपरम्परया क्रताप- 

राधस्य शस्य स्वाभाविकं कल्याणक्ूपं परमपुरुषस्तिरोधापयति । 
ततः सं कल्पादेव हि भस्य जीवस्य बन्ध सोष्षौ श्रुतौ? ।> 

इत्थम् अत्र एतद् द्रष्टव्यं यदू रामानुजीयन्याख्यानुसारम् अधिकरणस्य - 
न्तिमसुकत्रयस्यार्थन सह प्रथमसूत्तत्रयाथेस्य सम्बन्धः स्वाभाषिकतया 
संजायते किन्तु दतीयसुत्रस्य “मायामात्रम् इत्यस्याथः न्यायसंगतः 

१, दाग भाण् प्रण र्ठ 2० कड ५।८ 

२३. शग्मा पर9 ३०५ 
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सन्नपि किव्िद्िल्षणः प्रतीयते । एवत्स्पष्ठं यत शंकराचार्येण भस्य याहशः 
अथः प्रतिप्रादितः स रामालुजपिश्षया अधिकसंगतः स्वाभाविकश्च बतंते । 
प्रमाणं चास्य एतदपि अस्ति यत् वैष्णव भाष्यकारबज्ञमाचार्येणाप्यस्य 
अयमेवाथेः स्वीकृतः । अतः अत्र एतदबधानीयमाबश्यकं यत् स्वप्नसृषटः 
सत्यताभिषये मायामात्रताधिषये च उक्तयोरुभयोराचायेयोः भिन्नमिन्न 
मत्यम् । तत्र शंकरानुसारं स्वप्नसष्टेः मायामात्रता । इदं दश्यमानं 
जगच्च, येन जीबो जाप्रदबस्थायां सम्बद्धस्तिष्ठति, तदपि प्रातिभासिकम्, 
अन्तरं केवलमेताबदेव यत् पंचतत्त्रादिनिर्मिवस्यंतजाप्रजगतः स्पश्तया 
स्थितिस्ताबत्क्षणप्यन्तं प्रतिभाति यावत् जीवात्मनः “सं खल्विदं ब्रह्मः 
एषा भाषना न जायते । स्षप्नजगतश्च स्थितिः स्वापावस्थापययन्तमेव 
तिष्ठति । जाप्रदबस्थायां तु प्रतिदिनं तस्या बाधो जायते | 

रामाचआुखारं च॒ आकारादिपंचतत्त्वरचितं जगत् स्वप्नजगच्चे- 
तदृद्रयं समानतया सत्यम् › न तु प्रातिभासिकम् । यतो श्षभयमपि 
परमपुरुषषिरचितम् । 

एतस्मिन् मतद्वये शंकरस्य मतम् आदशंवादि रामानुजस्य च 
यथाथेवादीति षक्तु शक्यते । 

निम्बाकेण सूत्रक्रमे शंकरः अनुखतः किन्तु सूत्रार्थे भक्षरशो 
रामानुजः। बज्ञभाचार्येणापि शंकरानुसारं प्रथमसूत्रहयं पूवेपक्षं स्थीकृत्य 
दृतीये सिद्धान्तपश्षः स्थापितः किन्तु अन्ते एतत् सिद्धं कृतं यत् 
आकाशादि परमाटमरचितभिति सत्यम् किन्तु स्वाप्नं जगत् जीषनिर्भि- 
तभित्यसत्यम् प्रातिभासिकश्च, यतो हि तत्सत्यतायां न किंचि 
माणम्- 

“यथैतवात्म्यमिदं सवं तत्सत्यमिति, भातमानं स्षयमञ्कुरुत वरसत्य- 
भित्याचक्षते “कथमसतः सञ्नायेतेत्यादिश्रुतिखदसेभ्यः अस्य सत्यत्वं 
प्रतीयते नैषं स्वप्नप्रपंचस्य श्रुतिराह + ।'" 

पञश्चमसूत्रस्याथेः तेन रामानुजवत् स्वीकृतः तथा परामिभ्यानात् 
अस्याथेः रांकरषत् “परस्य देश्वरस्य आमिुख्येन भ्यानात्' एवमस्वी- 
कृत्य "परस्य भगवतः अभितः ध्यानं स्वस्य एतस्य च सेतो भोगोश्छा 
-तस्मात इन्धरेच्छया एषं स्वीकृतः । 

१. ० भा० ९० ८७८ ( चौ० ) 
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भथ्वावा्येन सूत्रचतुष्टयमेव प्रथसाधिकरणं स्वीकृत्य अयमथः स्वी- 
कृतः यत् स्थप्रजगतः स्थितिः सत्या सा च परमारभरषिता किन्तु 
तदुस्पत्तिः परमात्मनः संकल्पमात्रेणेव जायते तथा यस्मिन् एतस्मिन् 
जगति षयं जाग्रदवस्थायां निषसामः तद्त् तस्य स्वभ्रजगतो निमौणस्य 
न किमपि बाह्यम् उपादानं कारणम् मायामात्रम्” शइत्यस्य अथं तेन 
(स्वेच्छामात्रेण प्रदशयति' इति कत्वा अपरे अपि इत्थमेव प्रदर्शितम् यत् 
स्थप्रजगतो रचना तस्येच्छामात्रेणेव संजायते । स्वप्नो हि भावि- 
हभाञ्चभसुष्वक इति सत्यः। 

पंचमसूत्रं ह्ितीयमधिकरणम् । भत एतदुक्तं यत् स्वाप्नं जगत् पर. 
मात्मनः इच्छानुसारं नश्वरम् अथौत् स॒ पएव परमात्मा तत्स्वाप्नं जगद् 
सजति यथेच्छं च तद् विनाशयति- 

स्वप्नादि बुद्धिकती च तिरस्कतो स एव तु । 
तदिच्छया यतो स्य बन्धमोक्षौ भरतिषठितौ * ॥ 

षष्ठं सूत्रं प्रथगधिकरणम् । तस्यायमथंः यत् जाप्रदू दशायां यज्ञग- 

द्बलोक्यते तस्य स्वयं जाप्रदवस्थायाः, स्वप्नसुषुप्त्योशच खष्टिः तस्मा- 
देव परमात्मनः संजायते । 'वेहयोगेन वासौ जाप्रदपि तत एव जागरिते 
स्थापयति स स्वप्ने स भ्रभुस्तुराषाद् स एको बहुधा भवती"ति । 

भत्र इत्थमबधातव्यं यत् बुतीयस्मिन् सूत्रे स्वरूपशब्दः स्वप्नजगतो 
नोधकः यतो हि इदमेव माय।मात्रयुक्तम् ; तथा पंचमे सूत्रे ̀ समागतस्य 
परामिष्यानशब्दस्य अथः रामानुज्ञेन यथा 'परमात्मेच्छया' इत्थं छतः 
तस्योपयुक्तत्वस्य पुष्टिः “त दमिभ्यानदिव तु तह्खिंगात्सः, इति सूत्रेण भवति 
यतो हि तत्रापि “अभिभ्यानः शब्दस्य अयमेव अर्थो गृहीतः । अतः 
कारणात् ठृतीय-चतुथे-पंव मसूत्राणामेष तात्पयौर्थो भवितु शक्नोति 
यत् स्वप्नसष्टर्नितरां मायामात्रत्मम् अथोत् यदू बस्तु अस्माभिः 
सामान्यरूपेण यथा अवलोक्यते तस्मा्रूपात्तत स्वेथा बहिमूतम् । यतो 
हि आत्यन्तिकतया देशकालवस्तुसापेत्तेण यस्य यथा स्वरूपेण भवितव्यं 
तस्य तथा भभिव्यक्तिः स्वाप्ने जागति न जायते । छिच, स्वप्नावस्थायाः 
सृष्टिः भाषिश्चुभाञ्चुभसूचिका, सा हि परमात्मेच्छय। अधिकांशतः सत्यता. 
मन्तर्निधत्ते । | 

इत्थं प्रथमाधिकरणे स्वप्नावस्थां निहप्व द्वितीयाधिकरणे सूत्रकारः 
सुषुप्राबस्थां निहूपयति-- . | 

१,अ० मा° पू ११५ | | 
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( १।२।७-= ) अस्मिन् द्वितीयस्मिन् अविकरणे स्ेभाष्यकारमतेन 
पतद्िवेचितं बतंते यत् जीवः स्वप्नरष्टितघुषुप्ाबस्थायां नाी्टारा गमनं 
कृत्वा पुरीतदूवेष्टितहृश्यस्थितन्रक्मणि तिष्ठति । 

( ३।२।६ ) ठृतीयस्मिभधिक्रणे नवमसूत्रे एतभिर्दिषटं वतेते यत् यो 
जीषः शेते ख एव जागर्ति अत एव अपरिसमाप्रं कमं त्यक्वा सुपो जीषः 
प्रबुद्धः सन् पुनस्तदारभते; स एव षटो यो मया शो दष्टः द्य स्परश्यते 
इति च प्रत्यभिजानीते । तथा भस्थीकारे तु एतत्सबं न स्यात् । 

मभ्वायार्गेण तु सूत्रस्य अयमथः कृतो यत् स॒ एव परमात्मा इमाः 
सौः अवस्थाः समस्तजीवेभ्यः सजति नापि च कस्मेचिदेकस्मै- 

प्रदशेकस्तु सर्वेषां स्वप्नदेरेक एब तु । 
परमः पुरषो विष्णुः ततोऽन्यो नास्ति कञ्चन ॥ 

(एष स्वप्नान् वशयति एष प्रबोधयति एष एव॒ परभात्मानन्द' 
इति च श्रुतिः ।2 

( ३।२।१० ) चतुथंमधिकरणं दशमं सूत मृच्छोवस्थां वणेयति । 
धत्रेतसतिपादितं बतंते यत् एतस्या अन्त भौवः जाप्रत्-श्वप्न-सुषुप्निषु 
आसु तिरषु भबस्थायु न कतमस्यामपि बतेते-स्वप्नजागरिताषस्थयोः 
मृच्छोषस्थात्वं न संभवति तदानीं ८ मूर्छायाम् ) षिरोषन्ञानाभावात् । 
मरणमपि न मृच्छ वक्तुं शक्यते मूृच्छौयां प्राणोष्णतयो वेतेमानत्वात् । 
सुषुप्निरपि न, मृच्छौयां यदा-कदा सुखाशृतेभेयावहदत्वात्। इत्थं च मृष्डौ- 
वस्थायां हत्पुण्डरीकावच्ििन्नन्रह्यणि देदाद्यमिमानविशिष्टजीवस्य भधंलयो 
भवतीत्युक्तावस्थात्रितयबिलक्षणत्वात् मूच्छोबस्था सूत्युसुषुप्राबस्थयोमे- 
ध्यवर्तिनी परथगेकावस्था । 

पएतस्मादभिमम् एकादशतः एकर्षिंशसूत्रं याबवविदुरूढमधिकरणम् 
इत्यस्य व्याख्या सबोचार्येः भिन्नमिन्नर्पेण छता षतेते । शतः 
एतभिशेतं सर्वथा असम्भवम् यत् कतमः अथः भधिकस्वामाधिको 
युक्छियुक्तश्च षतेते । | 

शंकरानुसारमस्मिश्नधिकरणे एतद्विवेवितं धतते यत् सुषुप्त्यादिषु 
उपाधेः उपश भावत् जीषो येन ब्रह्मणा सम्पन्नो मवति; शुतिप्रमाणानुसारं 
वस्य किं स्वरूपं वर्तते । अवः "तस्वमसि' इत्यस्मिन् वाक्ये त्वम्पदाथेः 
( जीवः ) सरबौभिरबस्थाभिरलिघ्रः इति बिचारानन्वरं पादसमाप्तिपयन्तं 
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तत्पदाथं ( ब्रह्म ) निरूपणेच्छया सुत्रकारः आदौ तस्य निविंशोषः 
स्वरूपं षणेयति । 

अयमत्र संवेदो यत् ब्रह्म सविशेषं ( सगुणं ) निर्विषं ( निगोणं ) 
बा { यतो हि श्रुतिषु तस्य उभयविधं प्रमाणञुपलभ्यते । तत्रेतस्माव्- 
धिकरणारम्भो जायते यत् ब्रह्मसगुणनिगुणोभयात्मकं न वक्त शक्यते 
'अशग्दमस्पशोमरूपमध्यंयम्--, इत्यादिषु हि तस्य निर्विशेषत्वं प्रतिपा- 
दितम्" स्थानतः अर्थात् उपाधिकारणेनापि ब्रह्मणः उभयस्वभाबात्मकत्वं 
स्वीकत्त् नोचितं थतो हि भग्निसम्बन्धमात्रेण उष्णीमूतजले भनुभू- 
यमाना उष्णता जलस्य स्वभावो न स्वीकन्तुः शाक्यते । शौत्यमेष हि 
तत्स्वभावः इति 'अशब्दमस्पशेम्ः--इत्यादि जह्मपरकवाक्येषु निर्बिशेष- 
मेवेकरूपं ह्मोपदिष्टम् । | 

यदि चेत्थमुच्येत यदूभिन्नमिन्नश्ुतिवाक्येषु भिभभिन्नरूपेण सविशे- 
षनिर्बिंशेषोभयात्मकं ब्रह्म निदिष्टं तदा तन्नोचितम् प्रव्येकस्मिन् उपाधौ 
हि (यश्चायमस्यां प्रथिव्याम--” इत्थं प्रत्येकश्रतिबाक्यद्ारा जलादिरूप- 
सर्वोपाधिषु तस्याभेदभ्रवणसुपलभ्थते । 

पक्शाखाध्यायिनः-- 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेद नानास्ति किचन । | 
सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥२ 
ग भेदं निन्दन्तः परमात्मनः अभेदमेव 

। 
कपादिरहितं ब्रह्म इति बुद्ष्वा निर्विरोषमेष न्रह्म जबधारणीयम् 

न लु रपादियुक्तं ( सविशेषम् ) । शुतिवाक्येषु हि निविरोषमेव ब्रह्म 
भ्रधानक्ूपेण वर्णितं समुपलभ्यते । इत्थं च (अस्थूलमनणु अहस्वमदीचम्).> 
अशब्दमस्पशंमरूपमन्ययम्," इत्यादि वाक्येषु निष्परपञ्चमेव ब्रह्मात्म- 
तत्त्वं प्रधानं नान्यत् । अतः पंभूतेषु वाक्येषु यथाश्रुति निराकारनरश्मण 
एव अवधारणं कत्तु योग्यम् । बानिच साकाररावषयकाण्यन्यानि वाक्यानि 
न तानि साकारब्रह्मप्रधानानि अपि तु उपासनाविधिप्रधानानीति यत्र 
म तेषु पारस्परिकबिरोधस्तत्र यथाश्ुतिप्रतिपादितमेष मन्तव्यम् । सति 
तु विरोधे यत्र निराकारन्रह्मणः प्राधान्यं तेषां साकारब्रह्मप्रतिपादकषा- 
क्यापेश्चया बलबत्तरत्यम्। सविरोषविषयकशचुतिवाक्यान्यपि न निरर्थकानि 

१. ऋ° द।१४ भुक्ति द।७द् ६. क° ४।११ 
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यतो हि यथा सौरश्चन्द्रो वा प्रकाशः ऋजुकुटिलादिषंशादिषुपाधिषु 
पतितः तदाकारतां धत्ते तथैव ब्रह्म अपि प्रथिव्यादितत्तदुपाधिमवाघ्य 
तत्तदाकारान् धारयति इव्युपासनाप्रकरणे पिताः श्रुतयः तदेव सोपाधिकं 
ब्रह्म प्रदिपादयन्त्यो न निरर्थिकाः। अत -एव मगवती श्रुतिः स यथा 
सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः ्रक्षानघन एषः इत्यादिषाक्येः 
निर्विंशेषचेतन्यमात्रमवबोषयति, स्यृतिषाक्येष्वपि तदेव प्रतिपादितं 
वर्तते । अथ चात्मा चैतन्यस्वरूपो निषिरोष इति जीवस्योपमा जलप्रति- 
बिम्बेन दन्ता हश्यते भअयौत् यथा सूयोचन्द्रमसादीनामनेकङूपाणि 
कम्पनादिधमोश्च जलाद्पाधिकारणेन कल्प्यन्ते तथेव तस्य निर्विशे- 
बात्मनः सविशोषत्वुपाधिकल्पितम्- 

यथा ह्ययं श्योतिरत्मा विवस्वान् अपो भिन्नः बहुधेकोऽनुगच्छन् । 
उपाधिना क्रियते सेदश्पो देषः चत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा । 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव हश्यते जलघन्द्रवत्ः ॥ 
इदानीमयमत्र सन्देहः उत्पद्यते यत॒ जलसूणोभ्यां सह॒ भात्मनः 

तत्प्रतिविम्बस्य जीवस्य च समानता नोपपद्यते । सूयेः जल चोभयं 
साकारम् इति सूर्यस्य जले प्रतिषिम्बनं युक्तं किन्तु आत्मा न साकारः, 
स हि स्ेगतः सबेतश्च भमिन्ञ इति उपाधिष्वपि तस्य षतंमानत्वात् 
न ते तस्मात् प्रथग्भूताः। अतः भयं हृष्ठान्तो न युकः । तस्य चेदं 
समाधानं यत् इष्टन्त-दाष्टौन्तिकयोः यं कंषिदंशमावायैव साम्यमुप- 
पाद्यते ' सवेथा समानत्वे तु द्टान्तदाषटीन्तिरूभाव एष विनश्येत् । भतः 
अत्रापि वृद्धिक्षयशालितामात्रमांशिकसमानता विवक्षिता- जलस्थितं सूरय 
भरतिबिम्बं हि जलबृद्धौ बद्धेते जलक्षये च अपक्षीयते, तत्कम्पने कम्पते, 
द्विषा विभक्ते च जले द्विषा विमक्तं प्रतीयते \ इथ सयेप्रतिजिम्बं जलघ- 
मौननुसरति छन्तु सयः परमार्थतो न तादृशः । एषं त्रह्म परमाथेतः 
सषिछतम् एकरूपं च तथापि देदाथुपाध्यन्तमोवेन बृदधिष्धयादिषमोग् 
प्राप्नोति इति दृष्टान्तदाष्टीन्तिकभावः सवथा समुपपन्नः । ब्रह्मण उपाधिः 
प्रवेशः श्ुतिषाकयेष्वपि प्रतिपादितः- 

"पुरश्चक्रे द्विपदः पुरग्धक्रे चतुष्पदः । 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष भआबिशात् ।॥*२ 

१, व° ४।४।१द् १. शा० मान्ये इदूभुतम् न विर ° वाक्यम् 
वै. इ ६।५।१८ 
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अनेन जीवेनात्मना अनुप्रषिश्य' इत्यादि । इति पूर्बोकतं 
सवं संगतम्' 

डा० घाटे महोदयेनास्य अधिकरणस्य एकादश्त्रे स्थानतः, 
पथिव्याद्यपाधियोगात्ः इति शंकरार्थं भयमान्तेपः छतो यत् शंकरषृत 
अयमथः न सन्तोषजनकः किन्तु शंकरेण स्थानतः, भस्य शब्दस्य य 
अप्यथ कृतः तदनुकूलं सविशेषनिविशोषो भयप्रतिपादकश्चुतिसामं- 
जस्यमपि स्थापितभिति कथं न सः अथः सन्तोषजनक इत्यत्र हेतुषिरोषा- 
प्रदशेनात् वदसन्तोषकारणं स एव जानातु ।* 

रामायुजेन एतद्धिकरणं भिन्नयेव रीत्या व्याख्यात चरेण भधिकरणेन 
सम्बद्धम् । हत्थं तेनाधिकरणप्रारम्मो विहितः-जाप्रत्स्वप्नसुषुप्ति 
मुग्ध्यादिदशाघ्ु जीवस्य ये ये दोषा भद्यावधि प्रतिपादिताः ते तदन्त- 
योमिपरग्रह्मण्यपि वतंन्ते न घा ? परथिवीजीवादिस्यलेषु सत्र बतमा- 
नमपि परब्रह्म प्रत्येकदोषनिर्लिष्तं यतो हि सवत्र भतिषु तत् निगुण 
गुणोभयलक्षणार्मकं प्रतिपादितं बतते--अपष्तपाष्मा विजरो बिखर 
्यर्थिलोकः--- 

समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाद् धृतभूतसगेः। 
> ९ 9६ १९ 4 

तेजोबले्वयंमहाबगोधस्ववीयेशक्त्यादिगुणेकराशिःग ॥ 

यदि च इत्थमुच्येत यत् यथा वस्तुगत्या जीवो निर्दोषः किन्तु 
षिभिनरारीरेषु तिष्ठन् तत् कमौनुसारं सदोषः संजायते तथेव अन्त 

१, छा° ६।३।१ 
९. वैदिकमुनिना भीहरिप्रघादेन स्थानराब्दस्य “जीवात्मा हत्यर्थः कृतः 

“ह्वानमिह जीवात्मा तत्र हि ब्रह्म अनम्तर्याभिश्ष्वेगावतिष्ठते, य अत्मनि तिष्ठन् 
ध्मास्भनोऽन्तशः ( ० २।७।३० ) अलति खलु नीबात्भनः शरीरभिवं भगवतो 

भद्यभो बीवात्मा स्थानम् । तस्य तत्रान्तर्याभिर्पेणाबल्थानात् । यत्रेदषास्नायते- 
यो बिह्ठाने तिष्ठन् विह्कानादम्तते यं विह्कानं न वेद, यस्य विह्ठानं शरीरम् यो 
विज्ञानमन्तरो यमयति एष त भात्भा अन्तर्यामी अथतः ( च° २।७।२९ ) किन्तु 
उपहारे तेनापि निरविरोषं ह्य धस्थाषयितुं निर्विशोषदविदोषोभयात्मकशचुतिषु 
मनस्य प्रदशितम् । 

श्वामो इरिप्र्ाद वेदिक--भनिदतिः प° ६३५- ६६ (न° छा० उं ) 
३. शा० आ० ( एू* ३०७ ) 
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परमात्मा अपि विमिन्नजीषरूपिशरीरेषु सदोषः सम्पद्यते तदा अस्य 
श्दसुत्तरं यत् बृहदारण्यकोपनिषदि यत्र॒ यत्र॒ अन्तयोभिप्रकरण- 
मायातं तत्र॒ सर्षत्र स जीवात्मनो दोषैः अक्तः प्रतिपादितो 
वतेते । अतः अन्तयौभिपरमात्मा जीबदोषयुक्तः प्रतिपादयितुं न 
शक्यते । केचित् शाखाभ्यायिनः इदमामनम्ति यत् एकरिमन्नेब 
शरीरे ब्रह्मजीवयोरुभयोः स्थितिः किन्तु बिशेषमहन्त्वं जीवात्मन 
एव न परमात्मनः । परमात्मनो निदुष्टत्वे अन्यदेकम् इदमपि 
प्रमाणं यत जीवस्येव तस्य न किमपि स्वकीयं शरीरम्; यच्च नाम. 
रूपयोः प्रकटीकरणाथेमत्यावरयकम् “अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरषाणि इति ब्रह्मात्मकजीवानुप्रवेशूवकं नामरूपभ्याकरण- 
भिति ब्रह्मणोऽपि तदात्मभूतस्य देवमनुष्यादिरूपत्धं तज्नामभाकत्वं 
चास्तीति कमेवश्यत्वमवजेनीयमिति चेत् देवादिशदीरानुभवेशे तेन तेन 
रूपेण युक्तमप्यरूपवदेव तदूनत्रह्म ङूपरहिततुल्यमेष ̀  " ` ` -जीववच्छरी- 
रित्वनिबन्धनं कमेवश्यत्वमस्य, न विशते इत्यथ. । एतदतिरि्य 
यथा नेति नेतिः इतिनिषेधकबाक्षयेषु सरस्वपि (सत्यं ज्ञानमनन्तं 
जह्य इत्याविषाक्यानां मिथ्यात्वबारणाय ब्रह्मणो निर्विशेषभ्रकारौकूपत्वं 
स्वीक्रियते तथेव जगत्कारणत्वसबोत्मकत्वनिरस्तनिखिलािथाविदोष- 
तवेत्याविभ्रतिपादकवाक्यानां भिध्यात्वषारणाय पएतत्स्वीकत्तुमावरयक्ं 
यत् तस्य कल्याणगुणाकरत्वम् ( सगुणत्वम् ) निखिलाविद्ादिवोषशचल्य- 
त्वम् ( निगुणत्वम् ) चैतदुभयं स्वीक्रियेत । किंच, "सत्यं ज्ञानमनन्तं 
नद्य इत्यादिषाक्यानि बद्य प्रकाशस्बरूपं प्रतिपादयन्ति किन्तु अन्य- 
श्रतिबाक्याबगततदीयसत्यसंकल्पत्वादिगुणान् न वारयन्ति । स्मृतिष्वपि 
च परमात्मनः उक्तोभयस्वरूपत्वं भरतिपादितम् । यतो हि नानाविधेषु 
स्थनेषु स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणो न तस्मयुक्दोषमाष्छत्वम् अत एव 
जलदपणादिश्रतिबिम्बितस्ूयोदिबत्परमात्मा तत्र॒ तत्राषस्थितः अपि 
निर्दोष इति शस्त्रषूपमा क्रियते- 

"आकाशमेकं हि यथा षटादिषु प्रथग् भवेत् । 
तथात्मैको शनेशटस्यो जलाधारेष्विवांश्युमान् ॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिदः । 
एकधा बहूधा चेव हश्यते जलचन्द्रवत्? ॥ 

१. रा भाग्प्रण् ०८ > वै खड ३।१ 

द. रा० भार ° ११० 0 
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यदि च अम्बुदपंणादिषु यथा सू्येमुखाषदयो गृन्ते न तथा पृथिष्या- 
दिषु स्थानेषु परमात्मा गृह्यते । अम्ब्बादिषु हि सूयोदयो श्रान्त्या तत्रस्था 
इव गृह्यन्ते न परमार्थतः तत्रस्थाः । इह तु यः परथिष्यां निष्ठन्-योऽच्सु 
विघ्ठन्- य आत्मनि तिष्ठन् हत्येवमादिना परमाथत एष परमात्मा 
परथित्यादिशु स्थितो गृह्यते । अतः अवश्यमेव तस्य तत्तदोषभाक्त्वम् । 
सूयीवेस्तु तत्र तत्र स्थित्यभावादेवाम्बरुदपेणादिग्रयुक्तदोषाननुषंगः इति न 
हृष्टान्तदा्टौन्तिकयोस्तुल्यत्वम् इति चेत् प्रथिन्यादिस्थानान्तभोवात् 
स्थानिनः परन्रह्यणः स्वरूपतः गुणतश्च प्रथव्यादिस्थानगतवबद्धिह्वासादिगत- 
दोषभाकत्वमात्रं सूयोदिदृष्टान्तेन निबत्यते । घटकरकादिषु, बृदि 
हासमाक्षु पथक् प्रथक् संयुज्यमानः अष्याकाशः यथा बृदिहठासा- 
दिदोकेनं स्पश्यते यथा वा जलाषरेषु विषमेषु दृश्यमानः भश्चमान् 
तदुगतश्रिह्वासादिदोवै नं स्पृश्यते तथा भयं परमात्मा प्रथि- 
ठ्यादिषु नानाकरेषु चेतनवचेतनेषु च स्थितः तंत्तद्रतवृद्धिह्वासादि- 
कोषेः असंस्पृष्टः सवत्र बतंमानः अपि एक एव अस्पृष्टदोषगन्धः कल्याण- 
गुणाकर एवेति सबौत्मना साधम्योभावे अपि विवश्वितांशसाधम्यौदू 
दृष्टान्तोपादानस्य सिं्ो माणवक इत्यादौ दशंनात् पूर्वोक्तं स्वेमनबययम् | 
इदमत्रावधेयम् - रामावुजेन, षोडशसूत्रस्य ।सत्यं ज्ञानमनन्तं श्रह्यः 
इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणः प्रकाशस्वरूपतामात्रं प्रतिपादयति नान्यत्सत्य- 
संकल्पत्वादिकं वाक्यान्तरावगतं निषेधति इत्यथं कृत्या तन्मात्रमित्यस्य 
प्रकाशस्वरूपतामात्रमित्यर्था विदितः । शकरायारेण चास्य 'आह च 

शतिः चेतन्यमात्रं बिलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेषं ब्रह्म, स यथा सैन्धध- 
धनः अनन्तरः, अबाह्य: छृत्स्नः, प्रक्षानलन "एव अथौत् यथा सेन्धव- 
घनस्य अन्तवेहिश्च लबणरस एव निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथेव 
नास्यात्मनोऽन्तबेदिवौ चैतन्यादन्यद्रपमस्ति । चैतन्यमेव तु निरण्तर- 
मस्य स्वहपम्, इत्यर्थो बिषितः । इत्थं घोभयोरथेयोः एतत्स्पष्टं यदू 
रामानुजस्य अथः सन्िधापिताभ्याहारः, शंकरस्य च स्वाभाविकः | 

निम्बाकंक यशपि पएतदधिकरणसत्राये साधारण्येन रामानुजमेष 
अनुसृतवान् तथापि प्वदशसुत्रस्थप्रकाशशा्स्थय वति, मतुपं मत्व 
भरकाशेन तुल्यं प्रकाशवत् इत्यथोपेक्षया प्रकाशो वतते भस्मिन्नित्यथंम- 
भ्युपगत्य "तमेव भान्तमनुभाति स्म्", “आदित्यवणं तमसः परस्तात्, 
इत्यादिश्रतीः साथेयितु वदूत्रह्म तमोमयसष्टिदोषास्पृष्टं सत् तत्तमोमय- 

१. बुर खर ४ १।१द 



तुतीयः अध्यायः । १४४ 

सष्िपरकाशकम् एवमर्थं कृत्वा ब्रह्मणः डभयलिगतां प्रतिपादयति । एषं 
बोडशसूत्रस्यापि सः ्यच्छरतिवाक्यं यद्विशोषोपदेशन्चापकमू तन्मात्रमेव 
स्व यदा तत्प्रतिपादयति तदैव तस्य सार्थक्यम्, एवमर्थं स्वीकरोति । 

भष्वाचायेण एतद्धिकरणीयसूत्राणि-एकादशतः पएकविशसूत्रपयन्तानि 
पंचभिरथिकरणे्विभक्तानि । एकादशसुत्रतसख्रयोदशसूत्रं यावत्मथम- 
मधिकरणम् । तस्य च तत्रेदं तात्पयं ` यत् बस्तुतः सर्वेषु भूतेषु एकमेव 
ब्रह्म इति भ्रतिः तथापि तदे्येबोघनाय तस्यानेकरूपत्वं प्रतिपाद्यते 
इत्यभेदे भपि भेदः युज्यते- 

एकरूपः परो विष्णुः सवेत्रापि न संशयः । 
रेश्वयोद्रपमेकं च सूयबद्वहुधेयते ॥ 

चतुदंशसू्रतः सखप्तदशसूत्र॑ यावद् द्वितीयमधिकरणमेतत्सुचयति 
यत् यत्र ब्रह्मणः नीरूपत्वं प्रतिपादितं तत्र॒ तस्य भ्रक्ृतरूपहीनत्वं 
बिबक्षितम्-- 

मौतिकानीह् कूपाणि भूतेभ्योऽसौ परो मतः। 

अङूपवानतः प्रोक्तः क तदव्यक्ततः परः ॥ 
यत्र च तस्य रूपवत्त्वं प्रतिपादितं तत्र तस्य विलक्षणं रूपमभि- 

॥॥ आनन्द मात्रमजरं पुराणमेकं सन्तं बहुधा दृश्यमानम् । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुग्लं शाश्वतं गनेतरेषाम् ॥ 

अष्टादशतसूत्रस्य भभ्रिममधिकरणमेतदभिव्यनक्ति यत् जीवो यद्यपि 
बह्मसहशस्तथापि न स्बथा तद्भिन्नः । जीवो हि ब्रह्मणः भतिनिम्बम् 
इति सूयप्रतिबिम्बं यथा सर्वथा सूयंमिन्नम् ; सूयोधितम् , सूयंसदशं च 
तथन जीवः अपि सवथा ब्रह्मभिन्नो. जह्याधितः ब्रह्मसहशश्चः तथाहि- 

बहवः सूयेका यद्कत्सूयेस्य सहशा जले । 
एबमेषात्मका लोके परमात्मसद्टशा मताः ॥। 

इत्थं च सूञ्तस्थस्य भअत एव शब्दस्य भभिन्नत्वतदधीनत्ववत्सा- 
इश्येरब घुयंकाद्यप^मानोपाष्यधीनत्वादिना' इत्यथ स स्फुटीषृतबान् । 

१. भ° भा० उदूचतं मह्स्यपएुराणववनम् ( १० ११६) 
१. भष्यमान्ये मत्स्व पुराणवव्वनम् ( ¶० ११८ ) 
३. भ° माभ्योदूषत बतुर्वेदशिचायाम् ( १० ११४ ) 
४, भर भार पुन ११९ 

४. सूर्येन धितं कम् जभ् इति चकन सूर्प्रतिविन्बम् 



१५६ ब्रहमसुश्रप्रसुखमग्यियद्चकष्मीक्षणम् 

कनर्विंशसुत्रमभिममधिकरणम् एतत्मतिपावयति यष्जीवस्य बरह्मणा 
सद एतत्सादश्यम् मक्त विना वरछमशक््यम्- "यमेषेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष भात्मा विब्रणुते ववं" स्वाम्. तथा- 

सषठत्वाद् बुद्धिभक्तिस्तु स्नेहपूषौऽभिधीयते । 
तयेव व्यज्यते सम्यक् जीवरूपं सुखात्सकम् ॥° 

विरोकर्बिंशसुत्रयोरभिममधिकरणमेतस्प्रतिपादयति यत्तस्य भक्ति- 
ज्ञानदिवदिद्धासभाक्त्वं बिद्यते । ब्रह्मादीनामुत्तमानां भक्तत्वे अन्तभो- 
वात् । एषं म्ादिषिशेषाङ्गीकारदेवे्रस्य ब्रह्मदीनन्यान् प्रति च 
सा्म॑जस्यं भबति- | 

साधनस्योन्तमत्वेन साध्यं चोत्तममाप्नुयुः । 
बह्मादयः क्रमेणेष यथ।ऽऽनन्द्श्रतौ श्रताः ॥ 

किव~ 
यथामक्तिविशोषोऽत्र दश्यते पुरुषोत्तमे । 
तथा मुक्तिविशोषोऽपि श्चानिनां लिगमेदने ॥ 

इत्थमस्य “अरूपवत्, “अम्बुवदग्रहणात्' इत्यादिशब्दाथौभिडयक्ति 
प्रकारः केवलतदीयकल्पनाकोटिमाटीकते । स्वाभिमतं द्वैतं प्रमाणयितुं 
तस्य ब्रह्मजीवयोः सूयतत्मतिबिम्बाभ्यामोपम्याभिन्यक्तिप्रकारः अपिन 
ततो न्यूनतामावहति । 

बह्लमान॒सारेण सबौणि पूर्वोक्तानि सूत्राणि पकाधिकरणकांनि । तत्र 
चायं विचारो यत् कविजजखजीषघमोः भगवति बोध्यन्ते कवचविन्निषिष्यन्ते 
शतः ते तत्र वतन्ते न वा। तत्र श्रकाशवच्चाषेयथ्योत्" इति पंचदशं 
सूत्रमेतसरतिपादयति यतं यथा सौरभ्रकाशः व्यवायः अव्यवहायश्च 
तथैव ब्रह्मापि लौकिकवाङ्मनसव्यवहारातीतत्वेन भव्यवहायम् , उपा- 
सनादिसाधनेन तत्सन्निधाने च व्यबहायेमिति तस्योभयात्मकत्वम- 
व्याहतम् । अयम्भावः-*अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम्”* *दिष्यो मूतः 
पुरषः"^ अस्थूलमनणु" इत्यादिवाक्यैस्तस्य जडजीबधमोषिषयत्वं 
प्रतिपाद्यते किंलुः “बिश्वतश्चश्चुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरतबिश्वत- 
स्पात्” “सहस्लशीषोपुरुष- इत्यादिभिश्च तद्विरुद्धम् । अतः एषां पर- 

१,म० भा० प° ११९ २. तत्रेवोदशतं पद्मपुराणबयनम् (० ११९) 
३. तत्रेव प्रज ११९ ४, ० ० २।१४ 
४५" ° ह° द।१।६् ९० भरु° ड २।८।८ 

७० अर १०।८१।३. ८. तत्रेव १०।२०।१ 



वतीयः अभ्वायः १५७ 

स्परधिरद्धश्रतिषाक्यानां निर्षिषयत्यं माभूदिति जगजन्मादिकारणं 
ह्म प्रकाशतुल्यमभ्युपगम्यते । यथा हि सौरश्चान्द्रमसो षा प्रकाश 
खलु सवं जगदभिन्याप्यावतिष्ठमानः अपि तत्तत्पदाथेसम्बन्धात् तन्त- 
त्पदाथौकारतामिव प्रतिपश्ते। तां प्रतिपद्यमानश्च व्यबषहारसौकयौय 
लौफिकेजेचैस्तथा व्यपदिश्यते. एवमेव धिन्धं जगदन्तबेहिः सर्वतः 
अभिव्याप्य बतंमानं जगजन्मादिकारण ब्रह्म अपि तन्तत्पदाथंसम्बन्वेन 
तत्तरपद्थोकारतामिष प्रतिपद्यते । तां प्रतिपद्यमानं च बोधसौकयोय 
हपबदूविषयेस्तत्तच्छतिषाक्येस्तथा तथोपदिश्यते । 

पोडश-सप्तरदशाष्टाद शसूत्राणि एतसत्परतिपादयन्ति यत् भ्रतीनां ब्रह्मण 
प्र्ञ(नघनमात्रत्वप्रतिपादनम् ; सूयभ्रतिबिम्बसादृश्यप्रतिपादनं च जड- 
ज्ीवधमीणां भगवत्यौ पचारिकत्वस्य तन्निषेधस्य व समुख्यत्वाभिव्यंज 
कम् । उनविंशविशैकविशासूत्राणि एतत् सिद्धान्तयन्ति यत् ब्रह्म, जड 
जीषादिगुणथिशिष्टमपि तद्रहितम् इति श्रुतिस्शतिभत्यक्षंः स्षधमौभ्रय 
त्वेन तस्परतीतेने भतिषाक्त्यानां पारस्परिकविरोधः। 

( ३।२।२२-३० ) ाविशतः त्रिंशन्तमसून्नं यावत् शंकराजुसारेण नबी- 
नमधिकरणम् । तन्मते चास्य भयं प्रतिपाद्यविषयो यत् {अथात अदेशो 
नेति नेति न क्चेतस्मादिति नेत्यन्यरपर*मस्तिः इत्यत्र अयं सन्देहो यत् 
अस्य निषेधस्य कः विषयः इति । यतो हि अत्र “इवम्, “तत्? इति बिश 
पितं किचित् प्रतिषेभ्यमुपलभ्यते अतः किमयं “नेति नेति, इति दि 
प्रतिपादितः शब्दः रे बाब ह्मणो रूपे मूतं चैवामूतं च मत्यं चामत्यं 
च यच्च त्यच्च इत्यत्र पूर्वस्मिन् प्रतिपादिते रूपे ( मरत्यच्ज अमत्य च, 
मूतं च अमूतं च ) सपवच्चोभयमपि प्रतिषेधति भहोस्वित् एकतरम्। 
यद्प्येकतरम्, तदापि किं ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे ( हपद्कयम् ) पांरशिनष्टि 
आहोस्वित् कपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टि । तन्न प्रकृत 
भयमपि प्रतिषेधति इत्यपि सम्भवति यतो हि द्विरत्र नेति शब्दप्रयोग 
अतस्तयोरेकेन सम्रपंचं ब्रह्मणो पं भतिषिष्यते परेण शूपवदु्रह्येति । 
एतस्यामाशंकायायुदूभूतायां दाविंशत्रयोविशसूत्रह्मयी भति पादयति यदिह 
श्रतिः भद्तैताबत्वं प्रतिषेधति । ब्रह्म च प्रत्यगात्मभूतं नि 
मुक्तस्वभाववाश्मनसातीतमविषयान्तःपातीति ब्रह्मणो हपप्रपं्ं भ्रति 
षेघति ब्रह्म च परिशिनष्टि इति । प्रकृतम् , यदेताबत् इयलापरिचिछिन्नं 

श° उ० द।६।६ 



१५८ अहासुत्रप्रसुखमाभष्यषशचकधमीक्षणम् 

मूतोमूतेलक्षणं ब्रह्मणो रूपं सन्न ब्रह्म अपि तु तवषशिष्टं जहम; तख्च "न 
चच्षुषा गृह्यते नापि बा बाहत्यादिभरतिभिरिन्द्रियाप्राह्ममित्यब्यक्तम्! | 

चतुर्विंशं सूत्रमेतत्म्रतिपादयति यत् निरस्तसमस्तश्रपंच मन्यक्तमेनं 
परमात्मानं, संराधनेन अथोत् मक्छिध्यानभ्रणिघानाश्यनुष्ठानेन योगिनः 
पश्यन्ति । "कश्चिद्धीरः भरस्यगात्मानमेक्षत्ः* । शश्ञानप्रसादेन बिष्ुद्धसत्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ग्यायमानः' पएवमाथाः श्रुतयः, भयं विनिद्रा 
जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युजानाः, इत्यादि- 
स्मृतयश्च अत्र प्रमाणम् । 

पंचर्विंशसूत्रमेतत्परतिपादयति यन् यथा प्रकाशाकाशसविवृ्रथ्तयः 
ङ्कुलिकरकोद्कम तिषर कमेसूपाधिमूतेषु भिन्ना इवावभासन्ते स्वाभा- 
विकीमविशेोषात्मतां व न परिहरन्ते एवं स्वयं प्रकाशश्िदात्मा अपि 
ध्याना।दकर्मणि उपाधौ भिद्यते वस्तुतस्तु तत्त्वमसीत्यादविदान्तवाक्येषु 
[ह्लजीवयोर सकृद भेदभरतिपादनात् पेकात्म्यमेष । 

" " विरा सूतमेलभिर्दिशति यत् अत पव ( भेदस्य भरीपाधिकत्ात् 
जीवो विधया भेदं विधूय ) भनन्तेन परेण प्राज्ञेन ( एकतां गच्छति ) 
तथा चाह भ्रतिः- 

 प्छयोह् वै तत् परमं ब्रह्म वेद् ब्रह्मेव" भवति । 
१, 4 1, 4 9 9९ 

श्रह्येव सम् ब्रह्माप्येति?" ॥। 

१, यथपि धन् बवट श््यादिप्रतीतौ बडादिप्रपंववस्वदतया ब्रह्मणो भान- 
पिति ख्प्रपंच रहितं ब्रह्म अव्यक्तम् इत्येतर्कयनमदंगतं तथापि ब्रह्मणः सप्रपंचतया 
भानं न बारतविकम् अपि ठु अविथादिदोष्रयुकमिति निध््रपचन्रह्मणः स्वरूपम् 
द विथादिदोषतमस्काडर हितान्वःकरणेनेव ज्ञेयमिति तथा ग्यक्तमपि बह्म अविद्या 
दिदोषदु्टपुरूषाणां हते धरष्या भव्यकभिति सूत्ररहस्यम् । अत एष अन्रिमे सूत्र 
“धपि च संराथने परत्यक्षाचुमानाभ्पाम्"-संराषने ब्रह्मनो हप ग्यक्तमित्युसम् । 
खं शाषनं तु भक्त्या ग्यानेन ज परमात्मनि. बिल्प्रणिषानम् , स्थापनम् । मक्तिथ 

भाहात्म्यक्षानपूज कस्लेहाख्यः अन्तःकरणदतिविरोषः; ध्यानं अ अवधानेन प्रत्यया 
वृत्तिः, अत एव "कथि र; प्रस्यगात्मानमेक्षदादृतवद्चुरभतत्वमिच्छन्” शत्यादि- 
श्रुतयः, “योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं खनातनम्” शयादित्सृतयनय स्पटनित्य 
मावकते यत् शडधस्यपुरषैः निष्भरपंयनहमणो भ्यकतङूपनवनुष्वते । 

६, क° उ० ४।१ ३. भुं उ० ३।१।८ 

४. मु° २।६।९ ४. §० ४।४।६ 



वतीयः अध्यायः १५९ 

एतस्य अधिकरणस्य अषशिष्टसूत्रचतुष्टये जीवप्राक्चयोः. भेदाभेदो. 
अयप्रतिपादकधाक्यानां सामंजस्यप्रतिपादनं -बतेते, तथाि--'ततस्तु 
तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः"१ द्रषटद्रषटष्यत्वेन भ्याठभ्यातञ्यत्वेन चः 
"परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम, इति गन्तृगन्तड्यतबेन; "यः सबोणि 
भृतानि अन्तरो यमयति इति नितन्दृनियन्तव्यत्वेन च भेवभ्रतिपाद- 
केषु वाक्येषु सत्सु "तत्त्वमसि? "अहं ब्रह्मारिमिः^ “एष तं आतमा 
सबोन्तरः", "एष त भात्मा "अन्तयोम्यसृतः, एवममेदश्रतिपादकवाक्येषु 
च सत्सु चैवमुभयभ्यपदेशे यद्यभेद एवैकान्ततो गृष्णेत तद्। भेदग्यपदेशो 
निरालम्बन एव स्यात् अतः केचित अत्र अहिङुण्डलवत् तत्त्वं प्रति- 
पाथते । धथौत् यथा अहिङ्ुण्डलयोः अहित्वेन सूपेण उभयोः धसेदत्वे 
अपि ङुण्डलाकारः, बक्राकारः, दण्डाकारः हइत्यादिव्यपदेशेन भेदः अभ्यु- 
पगम्यते तथा इहापि उभयोभंदाभेदौ संगच्छेते । अथ च यथा साषि- 
तरस्य प्रकाशस्य तदाश्रयस्य सषितुश्च उभयोः तेजस्त्वाधिशेषे अपि 
खयापकत्वपरिश््िन्ञत्वाभ्यां भिन्ननामत्वेन एकत्र सूयत्वव्यपदेशः शन्यत्र- 
प्रकाशात्वल्यपदेशः तथेव जीव्राक्षयोरपि परस्परं भेदाभेदौ न व्याहन्यते । 
सिद्धान्तस्तु ° प्रकाशवचूवाविशोष्यम् इति सूत्रे प्रतिपादित एष भथीत् 
मेदः कल्पनिकः अभेद्श्च पारमार्थिकः । परभाथंतो बद्धस्य जीवस्य 
पाथंक्येन अभ्युपगमे तु पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कतुंमशक्यत्वात् 
मोक्ष +तिपादकभुतिवेयथ्यं प्रसब्येत । अत पन्न ^ नान्योऽतोऽस्तिदरष्टा, 
“अथात ** आदेशो नेतिनेति, "तदेतवृन्रह्म"" अपूर्वम् अनपरम् अनन्त. 
रम् अबाह्यम्”, इत्यादिवाक्येः ब्रह्मल्यतिरिक्तप्रपंचनिराकरणाद् ब्रह्मात्र 
स्येव परिशेषः सिद्धान्तः । 

रापाव॒जस्तु ठार्विंशसूत्रतः षडबिशसूत्रं याबत् सबोणि सत्राणि ननस्था- 
नतोऽपि परस्योभयलिगं स्त्र हि” इत्यत्र प्रतिपादितोभयलिगतः सम्ब- 
ध्नाति । अत्र, हे बाब ब्रह्मणो क्पे मृतं चामूतं च इति प्रकृत्य समस्तं 
स्थूलसुरंमरूपं प्रपंचं ब्रह्मणो हपत्वेन परामृश्य तस्य बैतस्य पुरुपस्य 

१. पं ३।१.८ २, तत्रैव ३।२।८ 
२. चु उ० ३।७।१५ ४. छार &€।८।७ 
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रूपमित्यादिना भाकारषिशोषं चाभिधाय “अथात अदेशो नेतिनेति न 
्ेतस्माविति नेत्यन्यत्परमस्ति” इत्यादिना सवं प्रकृतं ब्रह्मणः प्रकारम् 
इति शब्देन परामृश्य तत्सवं प्रतिषिद्धमिति कथं ब्रह्मण उभयक्तिगत्व- 
संगतिरिति प्रश्नः । उत्तरं च एतद् यत् 'नेतिनेतिः इत्यस्य नैवम् नैवम् 
इत्येवमर्थ. । तत्रत्येन च इति” शब्देन दवे वाव ब्रह्मणो रूपे" इत्यादौ 
प्रतिपादितानां अह्मणो विशेष्राणां परामशेः। भतो भनेति नेति, इत्यस्य 
अयमथः यत् नह्य उक्तपरकारमात्रविशिष्टं न -अस्ति । इत्थं च उक्तपकार- 
भिशिष्टतया या ब्रह्मणः इयत्ता प्रकृता सा अत्र “इति, शब्देन पराभृश्य 
निषिध्यते । यतो हि निषेधानन्तरं “न क्चेतस्मादिति नेत्यन्यत्परम- 
स्त्यथ नामवेयम् । सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यम् तेषामेष सत्यम्”, 
त्यादिभिः भूयः अपि तदूगुणजातं प्रतिपादितमित्यतश्चेषं बाक्यरोषोदि- 
तगुणजातयोगाभेतिनेतीत्यादिना ब्रह्मणः सविशेषत्वं न भरति षिभ्यते भपि 
तु पृेभरकृतेयत्तामात्रमिति ह्मण खभयलिगत्यसंगतिः | 

जहम हि भरृतिमतिरिच्य प्रमाणान्तरागोचरमिति प्रमाणान्तरेण न 
व्यज्यते तथा हि- 

“न सशो तिष्ठति रूपमस्य न चष्ुषा पश्यति कश्चनेनम्' 
"न ष्वक्वुषा गह्यते नापि वाचा! 

इति तत्सम्बन्धितया इयत्तापरिष्छिन्नमृत्तीमूतेलक्षणस्य तस्य रूपस्य 
निषेधासम्भवः । अतस्तस्य भ्रकृतेयत्ता ( एताबन्मात्रगुणविशिष्टं ब्रह्म 
एतत् ) नेति नेतीत्यादिना निषिष्यते, किच, संराधने सभ्यक् प्रीणने 
भक्तिरूपापनने निदिध्यासने एवऽभस्य साक्षात्कारो न अन्यत्र इति भ्तिस्ष- 
तिभ्यामबगम्यते- 

(नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेषया न बहुना श्रतेन" 
- 9९ 4 ॐ€ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेबंिधोऽजन ॥ 
श्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ।" 

(निति नेति" इत्यस्य निषेधविषयो यः पूम् उकः स एतेनापि 
प्रमाणीक्रियते यत् साक्षात्कृत परब्रह्मस्वूपैः संराधने कमणि ( भक्तिर- 
पापन्ने निदिभ्यासने ) प्रकाशादिवत् ( ज्ञानानन्दादिस्वरूपवत् ) मूतामू. 
हौदि्रपंचबिशिष्टतायाः अपि ब्रहमगुणत्वाेशेष्यं साश्छात् क्रियते । ब्रह्मस्व 

१, दा० भा० ३१२ पृष्ठे उद्तम् शं ° २।१।७ श्रतिवाक्यम् । ` 
द. क० ० १।६।दद् ३. गीता ११।१ द-~-४्ं श, 
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रूपभूतप्रकाशानन्दादिश्च संराधनात्मके कमेणि अभ्यासादुपलभ्यते । 
तद्ठेषाभ्यस्तसंराधनानां तेषां मूतोमूतौदिविशिष्टत्वमप्यविशेषेण 
प्रतीयते । इत्थमुक्तेेतुभिन्रक्षणः अनन्तकल्याणगुणगणबिशिष्टत्वं सिध्य 
तीत्युभयलिगं ब्रह्म उपपन्नमिति । 

अवशिष्टा सुत्रचतुष्टयी-सप्विंशसूत्रतः त्रिंशत्तमसूघ्तं याबत् , विशेषेण 
विदचितोः ( ब्रह्मजगतोः ) कः सम्बन्ध इति प्रस्तुत्य प्रतिपादयितुं 
नवीनमधिकरणं निर्मिमीते यतो हि (्रहयवेदं सबेम्ः इत्यादिश्रति- 
वाक्यानि तयोरभेदं प्रतिपादयन्ति हन्ताहभिमास्तिस्रो देवताः अनेन 
जीतेनात्मनायुश्प्रविश्य'--इत्यादि वाक्यानि च तदु भेदम्, अतः किमस्या- 
चिदुबस्तुनः ब्रह्मरूपत्वम् अदहिकुण्डलन्यायेनः उत पभ्रमाप्रभावतोरिब 
एकजाति योगेन, आहोस्वित् जीवस्येव विदोषणविशेष्यतया अंशांशिभावेन 
इति विचिकिव्सायाम् अहि दण्डलवत्' हप्युत्तरम् । 'ब्रहमवेदं सवम्”; 
'आत्मैवेदं सवम्” इति तादातम्यक्यपदेशात , हन्ताहमिमा(स्तख्चो देवताः 
अनेन जीवरेनात्मनेत्यादिना मेदव्यपदेशाश्चोभयव्यपदेशोपलब्ध्या अहः 
कुण्डलभाववत् ऋजुभाववन्च तस्येव ब्रह्मणः संस्थानविशेषा एव अचि. 
दूवस्तूनीति तन्त्वम् । किन्तु ब्रह्मस्वरूपस्येवाचिद्रपेण अवस्थानमिति 
स्वीकारे भद्प्रतिपादकश्चुतयः ब्रह्मणः अपरिणामित्ववादिन्यश्च श्रुतयो 
बाधिताः स्युरिति पृवंपत्ते भरुचौ प्रकाशाश्रयवद्धेत्यादिना पक्षान्तरमु- 
चयते ¦ इत्थं च यथा तेजस्त्वेन प्रभा तदाश्रययोभिनयोरपि तादात्म्यम् 
एवमचिलख्पंचस्य ब्रह्मणः रूपत्वमिति भावः । सिद्धान्तस्तु अयम् 
यथा "अंशो नानाग्यपदेशात् इत्यादिसूत्र प्रतिपादितः अथौत् जीव- 
बत् प्रथकस्थित्यनहंविरोषणस्वेन अविदूबस्तुनः ब्रह्मां शत्वम् । इत्थं च 
विशिष्टवस्त्वेकदेशत्वेनाभेदव्यवहारो मुद्यः विशेषणविशेष्ययोः स्वङूप- 
स्वभावमेदेन मेदग्यबहारो सुक्ष्यः ब्रह्मणो निर्दोषत्वं च रक्षितम् । पष 
च यथा प्रकाशजाति-गुण-शरीराणां स्वाश्रयमणिन्यक्तिगुण्यात्मनः 
भरति अपरथकस्थितिलक्षणबिरोषणतया तदंशत्वम् तथेवेदापि जीवस्य 
अचिदूवस्तुनश्च ब्रहमप्रत्यंशत्वम् । भविद्रस्तुनो गुणानां चिदस्तुनि 
निषेधाश्चापि एतदेव सिद्धं भवति यत् चिदचितोः अंशांशिभावः | 

अयं भावः-स वा एष महानज आत्मा अजरोऽमरः "नास्य 
जरया एतल्ीयति- 

१. भुर्भिहोल्तरतापनीयोपनिषत् ७ २. छा० ६।३।२ 
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इत्यादिभिः ब्रह्मणि भविद्धमोणां प्रतिषेधः इति बिरोषणविशेष्यत्वे- 
नैव अंशांशिभावः । अतिसूचंमचिदवचिद्रस्तुविशिष्टं कारणभूतं ब्य, 
स्थूलविव्चिद्ठस्तुनिशिष्टं च कायेभूतं ब्रह्म इति कारणात् कार्यस्य अन- 
न्यत्वम्। कारणभूतन्रह्मविज्ञानेन च कायस्य ज्ञाततेत्यादि सषेमुपपन्नम् 
ह्मणो निर्दोषत्वग्व सुरक्षितम् वन्निर्दोषत्वेन कल्याणगुणाकरत्वेन च 
उभयलिगत्वमिति सवमनवबदयम्। 

इदमत्रावधेयम् रामानुजेन पंचविशसत्रे कमण्यभ्यासात्? इत्यस्य 
यः अर्थः कृतः सः शंकरङृताथोपेश्चया निर्विवादं वरीयान् किन्तु षडविश- 
सूत्रे (अनन्तेनः इत्यस्य अनन्तगुणगणेन अयमर्थो न स्वाभाविकः 
प्रतिभाति । 

निम्बाकश्च दाविशसूत्रमारभ्य आत्रिशत्तमसूत्रम् एतदधिकरणं स्वी- 
करोति तश्र द्वाविशत्रयोबिंशचतुर्विंशसूत्रेषु स प्रायः रामाुज्ेन सहमतः 
किन्तु पद्चविंशषडर्विंशसुओे तेन किचिदुमेदेन व्याख्याते । तथाहि- 
सूयोग्न्यादीनां यथा तदर्थिक्ृतसाधनाभ्यासात् ८ दुर्पणकाष्ठद्यघर्षणा- 
दिना ) आविभौवः तद्वत् ब्रह्मणः अपि अवेशोष्यम् उपयुक्तघाधनद्वारा 
तस्यापि प्रकाश इति भावः (मक्तिपूवंकोपासनसाधनद्वारेव ब्रह्मसाक्षात्कारः 
इति तात्पयम् ) तत्साक्षात्कारानन्तर श्च उपासकः तेन ब्रह्मणा सह साम्य- 
सुपेति । यथा च श्रुतिः- | 

यदा पश्यः पश्यते कक्मवणं कत्तौरमीशं पुरुषे ब्रह्मयोनिम् । 
तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साभ्यञुपेत्ति* ॥ 
इत्थं निम्बकः 'कमेण्यभ्यासात् एतत्पदम् रामानुजबत् `अनन्तेन च 
एतत्पदं शंकरवत् व्याख्यातवान् । अवशिष्टं च सूत्रचतुश्टयं तेन 

अन्यथेव श्याख्यातमिति तत् सर्वथा अप्रतीयमानाक्षरार्थम् तथाहि-नेति 
नेति इत्येतत् न मूतोमूतं निषेधति अपि तु ब्रह्मणः सीभितगुणविशिष्टता- 
मात्रम् । यतो हि मूतोमूतोदिकं बिन्धं स्वकारणे ब्रह्मणि भिनज्ञामिन्न 
सम्बन्धेन अदिङ्कण्डलवत् भेदाभेदव्यपदेशेन स्थातुमहेति, अयं च 
मेदाभेदसम्बन्धः श्ुतिवाक्येः प्रतिपादितः । स चेत्थम्-यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, भ्यः प्रथिव्यां* तिष्ठन्, इत्यादिभिर्भदब्यपदेशः “सव 
खल्विश". ब्रह्म, (आत्मेवेदं स्वम्',+ इत्यादिभिश्च अभेदः, इति 

१, मु° ठ० ३।३ २. ते उ० ३।१ 
२. ु० ह दे।७।२े ४, आर ० २।१.४।१ 
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इण्डलाकारे स्थिते सपं यथा तद्गस्य फणपुच्छाद्यवयवा न स्पुटीभवन्ति 
भ्रस्प॑तश्च तस्य स्फुटी भवन्ति तथेव ब्रह्मणः भपि जगतः भरकाशः, प्रलये 
च तत्रैव विलयः । अचेतनजगतः ब्रह्मणा सह अयं ओदामेद्रम्बन्ध एष 
निम्बाकसिदान्तः । शंकररामानुजाभ्यां च अयं पूवंपश्षत्वेन गंदीतः। 

इत्थमेव च अष्टात्िंशसूत्रे चेननजीवस्य ब्रह्मणा सह भेदामेद- 
सम्बन्धरूपः सिद्धान्तो निघौरितः। तथाहि-जीव-पुरुषोन्तमयोरपि 
प्रभाप्रभावतोरिवोभयन्यपदेशात् तथासम्बन्धः ( भेदाभेदसम्बन्धः ) 
जेयः । एकोनत्रिशत्तमसूत्रस्य एतन्मते एतन्तात्पयं यत् भस्मिन् मते 
सम्भाव्यमाना छृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषप्रसक्तिः तु शधतेस्तु शब्द, मूल- 
त्वाव" इत्यत्र “खोऽकामभ्यत बहुस्यामः, स्वयभ्मात्मानमङुरुत, इत्या- 
दिना दूरीकृता । यस्थैतन्तात्पयं यत् ब्रह्मणः स्वरूपं श्रतिषाक्यैरेव अवगन्तुं 
शक्यते । न तु तर्केनौपि च युक्तिभिः । किंच, "निष्कलं निष्कियं शान्तं 
निरवद्यं निरंजनम्" तथा न लिप्यते लोकदुःखेन“ बाह्यः, इत्यादि- 
रतिभिः तस्य सर्वथा निष्कलंकत्वं प्रतिपाद्यते । 

यद्यपि भयम्थैः सवथा हः तथापि अनेन दोषेण युक्तो यत् एव- 
मभ्युपगमे अष्टाविंशोनत्रिशसूत्रयो निर्दिष्टो "वा शब्दः सर्वथा नेरथ्यै- 
माबहति । 

मध्वमते दार्विंशसत् स्वतंत्र मधिकरणमेततपरतिपादयति यत् ब्रह्मणः 
केवलं सष्टि-संहारकलत्वमेव न अपि तु " पालकत्वमपि--'नेतबदेव 
मापरोऽन्यदस्त्युभा स द्यावाप्रथिवी बिभर्तीति? । तथा वापि- 

सृष्टिं च पालनं चेव संहारं नियमं तथा । 
एक एव करोतीशः सवंस्य जगतो" हरिः ॥ 

द्वाविंशतः षडबिशसूत्रंयाबनिनर्भितान्यधिकरणानि एलतिपादयन्ति 
यत् स्वयमव्यक्तः परमात्मा श्रवणमननादिना साक्षाक्रियते स च 
साक्षात्कारः अनन्तेन अपरिभितसामध्यंन अन्वितस्य तस्य प्रसादाद् 
भवति न जीवशक्त्याः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यश्च,° इति श्रतेः । सप्तविशसूत्रतः त्िंशत्तमसूत्रं याबत् 
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सूत्राणामयं विशेषो यत् कथमेकमेव ब्रह्म आनन्द आनन्दी चोभयं भषितुं 
शक्नोति । सप्रविंशसूत्रमेतसप्रतिपादयति यत् “आनन्दं ब्राह्मणो बिद्धान्!,१ 
(अथैष एष परमानन्दः, इत्युभयत्यपदेशात् उभयं तत्र तथा सम्भवति 
यथा अहिः कुण्डली कुण्डलं चैतदुभयं भवितुं शक्नोति यथा वा सूयः 
प्रकाशः प्रकाशाश्रयश्चेत्युभयं व्यपदिश्यते । यथा. वा एक एव अनन्तः 
कालः (पूवः प्रथमः एषं रूपेण अवच्छेद्यः अबच्छेद्कश्च एतदुभयं 
भवति- 

आनन्देन स्वमिन्नेन व्यवहारः प्रकाशवत् । 
कालवद्रवा यथा कालः स्वाबच्छेदेन तां» त्रज्ञेत् ॥ 

हत्थं ब्रह्मणो विरोषत्वं विशिष्टत्वं च एतदुभयम् "एकमेवाद्वितीयम्, 
"नेह नानास्ति किचनः इत्यादिना प्रतिपाद्यतेः* । 

मध्वप्रतिपादितो हाषिंशोनत्रिशत्तमसूत्रयोरथेस्ततप्रघंगालुसार मर्वथा 
अस्वाभाषिकः । बह्लमश ठाविशतः त्रिशत्तमसूत्रं यावत्सूत्राणि अधिकरण 
चतुष्टयेन व्यभजत् । 

तत्र द्वाविंशसत्रं भरथममधिकरणमेततप्रदशेयति यत् 'नेति नेतिः 
इत्यादिवाक्यं प्रकृते एतावतां परिदृश्यमानानां लीकिकपदाथोनामेव 
धमोन् निषेधति न तु वेदोक्ता धमो निषेदूुं शक्यन्ते इति भस्थूलावि- 
वाक्यै ब्रह्मणो जगतः वेलक्षण्यमेव प्रतिपाद्यते । त्रयोबिशचतुविशसूत्रयो- 
द्वितीयमधिषरणमेतस्प्रत्याख्याति यत॒ निगुणन्रह्मभ्रति पादक्रवाक्यानि 
एव सत्यत्वाभि्यजकानि सशुणन्रह्यभ्रतिपादकानि तु ओपचारिकत्वेन 
ग्रहीतव्यानि । यच्च वस्तुगत्या ब्रह्मणः सगुणत्वनिशुणत्वयोरुभयोः 
संस्थापकम् । अतएव 'लीकिकालौकिकप्रत्यक्षृबिषयत्वादुमयवा्याथ- 
रूपमपि "न्रह्यः | 

पंचर्विंशषडविशसप्तविंशसूत्राणामभिममधिकरणमेनमेवपूर्वोक्तं विषयं 
स्थिरीकरोति । तत्र पूवेपक्षिणः अयमभिप्रायः यत् यथा प्रकाशे (तेजसि) 
एक एष स्पशंः उष्णता, यथा वा जले एक एव स्पशः शैत्यम्, ओपाधि- 
कतया जले ओौषुण्यस्य चन्द्रे शैत्यस्य च अनुभवे सत्यपि नहि तयो 
भिन्नस्पशंत्वम् , तथेवरीत्या कमणि तपःप्रणिधानादौ भक्तेच्छानुरूप- 
मनन्तगुणसम्पन्नत्वेन अनेकशः अलुभूतस्यापि तस्य निविशोषत्वेनैव 
शूपेण तस्य स्वेत्र॒शरसिद्धौ ब्रह्मणः अवेोष्यमेव अङ्गीकतंव्यम् । 
[नीमि म भी 11 > = 
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सिद्धान्तस्त्वयं यत् ब्रह्म लु उभयरूपम् , उभयल्पेण-निशणस्वेन, अनन्त- 
गुणत्वेन सर्बविरद्धघर्मेण रूपेण व्यपदेशात्, अदिकुण्डलवत्; यथा 
सर्पः ऋजुः, भनेकाकारः कुण्डलश्च भवति ्रह्मस्वरूपं सवप्रकारं भक्ते 
चछया तथा रफुरति इति । ल्लोके अपि शरीरन्तः करणादीनि परस्पर. 

बिरुद्रदयामारकत्वादीनि विषयभेदेन एकस्मिन् क्षणे प्रतीयन्ते इति 
सर्वधमोणां भगवति सम्भवान्न कापि श्रतिरुपचरिता्थति सिद्धम्, 

अष्टा्जिंशतस्िशत्तमपुत्रं यावत् प्रकाशस्य प्रकाशाश्रयस्य च सम्बन्ध- 
घत् ब्रह्मणः तद्धमौणां च सम्बन्धविचारः । अयमत्र मन्देदः-धमौः 
नाम के? ब्रह्मणो भिन्नास्तत्कार्यरूपा आदोस्विद् ब्रह्मे ? किंते 
तत्र समवायसम्बन्धेन वतमाना आहोस्वित् चतुदंशतः अष्टादशसूज्ं 
यावत् पंचसृषयां प्रतिपादितं निधमकमेव जह्य सत्यम् ? तश्रायमभिखन्वि- 
वेदस्थापनार्थं हि वेदान्तानां प्रवृत्तिरित्यक्षरमात्रस्यापि यथा बाधोन 
भवेत् तथा वक्तव्यम । अतः केषांचिच्छृतिवाक्यानामुपपादनार्थं यथा 
अस्माभिः ब्रह्मणः सगुणनिरणोभयरूपत्वमभ्युपगम्यते तथेष एकमेवादि- 
तीयम् इत्यादिबाक्यानाुपपादनाथं ब्रह्मणो नि्ध्मंकत्वमप्यभ्युपगन्त- 
यम् ¡ अत एव एतत् ब्रह्मणः सगुणनिगुणोभयरूपत्वं निधंमंकत्वं च 
उभयमपि सून्कारस्य सम्भतभिति बश्लमाभिग्रायः । 

इत्थम् एकादशतः त्रि शत्तमसत्नं यावत् बिभिन्नाथंपयोलोचनया एकं तु 
एतदवगम्यते यत्त् न कृत्राषि मायायाः स्वल्पः अषि निर्देशः वतते शंकरेण हि 

बहुत्र इव शब्द् प्रयुक्तः । द्वितीयं चेतत् यत् मौलिकतया बिश्द्धस्य ब्रह्मणो 
घमेस्य जीवेन जडजगत तत्सम्बन्धस्य च प्रतिपादकः श्रुतिवाक्येः सूत्र 
कारस्य सामंजस्योपपादनप्रयरनः अभ्रदरितकिंचिन्निर्णयावसानः, अथौत् 
जीवो ब्रह्मणः परिणामो विवर्तो वा इत्यस्मिन् विषये किमपि निर्णीतं सिद्धा. 
तम् अस्थापयित्वा एवं बादरायणः विभिन्ने खदाहरणेः विशेषेण च एकोन 
त्िंशत्तमसूत्रभयुच्छवाशब्दनिदिष्टैः तत्सम्बन्धमेव प्रदशंयति । अथ च 
स एवं स्वीकनतत प्रस्तुतो यत् ब्रह्मभ्रतोतेः वेदेभ्य एव सम्भवात् नान्यथेति 
तत्र भेदाभेदयोनिधंमंत्वानन्तधमंत्वयोश्च सबेथा सम्भवः । तथापि 
एतेषु सूत्रेषु कस्यिन्निश्चितसिद्धान्तस्य प्राप्तुमिच्छया प्रदत्त एत- 
त्सूत्रविशेष सम्बद्धो भेशमेदघम्बन्ध एव सम्भवति । यञ्च जीवेन जगता च 
ह्मणः सम्बन्धमुपपादयितुं ब्रह्मणो जीवं जगच्च भिन्नमभिन्नं च 
आकलयन्न किमपि ठृतीयं सिद्धान्तं स्वीकरोति । तत्रैव चादिङुण्डलयोः 
भ्रकाशतदाश्रययोश्वोदाहरणं विशेषेण संघटते । 
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( ३।२।३१-३७ ) पएकर््रिंशत्तमसूत्रतः सप्तत्रिशत्तमसुत्रं याबदपिम- 
मधिकरणम् ब्रह्मवाचकैः सेतून्मानादिकतिपयपारिभाषिकशब्दैः प्रतीय 
मानब्रह्मपरिचनिभवैरपि अवबोधे, ओपचारिकतया ब्रह्मपतिपादनाबसानैः, 
नात्र ब्रह्मातिरिक्तं किमप्यन्यत् तत्वमिति प्रतिपादयति । | 

अन्तिमसूत्रचतुष्टयनिर्मितं पादस्यान्तिममधिकरणमशत्रिशत्तमसूत्रतः 
एकचत्वारिशत्तमसूत्रं याबत् एतन्निणेयति यत् परमेश्वर एब सर्वजन्तूनां 
कर्मफलदाता । तत्साहाय्यरदितं केवलम् कमं अदृष्टसदयुक्तं वा कम फल- 
वाने असमथम् । धमौषमयोरपि कारयिवृत्वेन हि ईश्वर एव हेतुरुक्तः । 
तथाहि-“एष एव हि साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्नि- 
नीषते । एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमधो "निनीषते, । 

वृतीयाध्यायस्य वतीयः पादः 
पादपरिचयः-- द्वितीयस्मिन् पदे स्वप्नसुषुष्त्यवस्थावणेनानन्तरं 

परमात्मस्वहूपनिरूपणपूवेकं परमात्मन एव कमंफलदातृत्वञ्चुपपादितम् । 
तस्य च परमात्मनः ज्ञानस्य साधनम् उपासनम् तत्स्वरूपमिह ठृती- 
यस्मिन् पादे निरूप्यते । 

प्रतिपा्यसंकेतः- अस्मिन् पदे- 

( १ ) शंकरमते सगुणविद्यासु गुणोपसंहारस्य निगुणे ब्रह्मणि भपुनसक्त 
दोषसंहारस्य च निरूपणद्वारा साधनबणेनम् । 

( २) रामालुजमते च परमात्मग्राेः साधनभेदनिरूपणम् | 
( ३ ) निम्भाकंमते ब्रह्मोपासनासु शुणोपसंहारषिकल्पनिणंयाय बिद्या 

भेदाभेदविचारः। 
( ४ ) मध्वमते च उपासना निरूपणम् । 
( ५ ) उपासनादिरन्तरंगसाधनत्वात् भह्यगतधमंविचारोपसंहारः । 

सविदलेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपंचकतमीक्षणम््- 
उपनिषदध्यायिनाम् एतद् बिदितं यत् विमिभवेदोपनिषत्सु विभिन्न 

शासोपनिषत्सु वा ब्रहमज्ञानसाधनभूता भध्यात्मवि्याः प्रतिपादिताः । 
तासां च कचित् सत्यपि समाननामस्वेन निर्दशे आंशिकभेदः प्रतीयते | 
यथा छ्ांदोग्योपनिषदि समुपलभ्यमाना शांडिल्यविदा संक्तेपश्पेण श्- 
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दारण्यकोपषदि, शतपथग्राह्मणे च समुपलभ्यते । स्वेमेतद्राकयत्रथं 
यत्किचिद्धमविशिष्टस्य परमात्मनः उपासनमभिलदय उक्तम् । तेषु च 
केचिद्धमीः मनोमयत्व भाहूपत्वादयः त्रिष्वपि वाक्येषु उपलभ्यन्ते इतरे च 
प्राणशरीरत्व-सत्यसंकल्पत्वादयः इवान्दोग्यशतपथन्राह्मणयोरूपलभ्यमाना 
पि श्रहदारण्यके नोपलभ्यन्ते यत्र च सबेवशित्वम् उपलमभ्यमानमपि 
हान्दोग्यशतपथयोर्नोपलभ्यते । तात्पयं चतदु यत् कचितकेन विदू धर्मेण 
युक्तस्य ब्रह्मणः उपासना प्रतिपादिता इतरत्र अन्येनापि धर्मेण युक्तस्य । 
उदाहरणाथं मनोमयत्वभारूपत्वादिना छान्योग्यादिषु समानत्वेनोपासितुं 
प्रतिपादितमपि ब्रह्मोपासनं श्हदारण्यके नोपलभ्यते । तत्र चोपलथ्य- 
मानं स्ववशित्वोपासनं छान्दोग्यशतपथनत्राह्मणयोर्नोपलमभ्यते । एवमेष 
'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथसुपासीतः इति दछधान्दोग्येर प्रतीकोपासनकथन- 
पूवंकं परब्रह्म लक्षितम् अन्यत्र च “सत्यं क्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिभिः 
तदभिलक्षितमपि अशब्दमस्पशंमरूपमित्यादिभिरभिलक्ितम् । इत्य. 
मिहायं सन्देहः यत् आसां सवोध्यात्मविद्यानामेकता न वषा ? अथौत् 
सबीभिश्च ताभिः एकमात्रस्य तस्य परन्रह्मणः एवोपासनसुक्तम अन्यस्य 
वेति । यतो हि एतासामध्यात्मविद्यानां चरमं लव्यं ब्रह्मावाप्ि ब॑तंते । 
तच्च ब्रह्म एकम् , सत्यम् ; शाश्वतम् , चेति तदवा्तिसाधनेनाष्येके- 
सैव, समानतया सर्वत्र भवितव्यम् तदभावे च एकस्येव सत्यत्वेन 
अन्येषामसत्यर्बापत्तिः । अयमेव अश्न: अस्मिन् सवेस्मिन् पदे 
समाहितो यत् कचितु शब्द् सेदेनः कचिश्षनामभेदेन कचिश्वप्रकरणमेदेन 
प्रतीयमानभिन्नतानां दह रशांडिल्यप्राजापस्यादिन्रह्मविद्यानामेकता तंते । 
दाशंनिकविचारानुरोचेन अयं प्रश्नः प्रतीयमानाकिचित्करत्वः अपि 
क्रियात्मकरीत्या वेदान्तसिद्धान्तानुयायिनां कृते अत्यन्तोपयोगी बतत । 
नह्य विद्यानां भिन्नत्वे ब्रह्माबाप्रये वेदान्तानुयायिमिस्ताबत्यो बिद्या अभ्य- 
सितव्याः स्युः तासां सोतसां चैकत्वे एकस्या एव भभ्यासः पयीप्नुयात् 
इति ताः परस्परं विरिषन्ति न वेत्येष विचारः साधीयान् । 

( ३।३।१-४ ) पूर्वोक्तः प्रश्नः प्रथमे भधिकरणे सामान्यरूपेण इत्थं 
समाहितो यद् विमिन्नविदयासम्बन्वे प्रयुक्तैः पासति, विद्यात् इत्यादि- 
क्रियापदैरनिंदिष्टानां विशेषविधीनामभिन्नत्वात् ब्रह्मोपासनानाम भिन्नत्वम् । 
एतच्चैव द्ितीयाधिकरणेन प॑चमसूत्रेण इत्थं दृदीक्रियते--त्रह्मोपासनं 

[मि भि 857®ि 
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सर्व॑शाखासाधारणम् , तथापि शालामेदेन तदुपासनं शांडिल्य-वेश्वानर- 
दहरादिनाम्ना प्रतिपादितम् । डपास्यं तु सरषेत्र एकमेव ब्रह्म इति 
शाश्ाभेदेन उक्ते तदीयषिशेषोपासने शाखान्तरोषात्तान्योपासनागुणा- 
नासुपसंहारः ( सन्निवेशः ) कतव्यः । 

इदमत्राकूतम् --शाण्डिल्यवैश्वानरभ्रथत्युपासनेषु सत्यपि प्रकमभेदे 
परब्रह्मणः परमेश्वरस्य उपास्यस्य भेवाभावान्न तदुपासनभेदो बकु 
शक्ष्यते । नहि निरूपणप्रकारमात्रमेदेन निरूपणीयवस्तु कदाचिद्धेदमा- 
पद्यते । भ्रतिपाद्यसुपास्यं परं ब्रह्मवस्तु च सवेत्र एकमेवेति न तदुपा- 
सनं कर्हि चिदु भिद्यते इति प्रक्रमभेदे सत्यपि स्त्र ब्रह्मोपासनेषु गुणो 
पहारो भवतीति युक्तम् | 

एतत्त श्चानमार्गीयाधिकरि; भक्तिमार्गीयाधिकारे तु तत्तदवतारादि 
हूपविशोषस्येव प्राधान्येन सम्बन्धिप्राधान्यादुपसंहारामावे अपि ज्ञान- 
कोटौ श्रीरामतापनीयोपनिषत्सु अवतारान्तरत्वस्य श्रीमद्धागबतदशम- 
स्कन्धीयाक्ररस्तुतौ च (नमस्ते रधुबयोय रावणान्तकराय च त्यादिषु 
श्रीकृष्णे श्रीरधघुबयत्वादेरूपसंहारो दश्यते । 

इथे च छान्दोग्योपनिषदः मिन्नसिन्नाबतरणेषु, सविस्तरं प्रतिषा- 
दिता शाण्डिल्यविद्या एकंव । अथ च तत्रेव एवं शतपथत्राह्मणेः च 
उपलभ्यमाना वैश्वानरबिद्या चेकेव । तत्रापि `वेश्वानरमुपासीत् 
एवं शपेण हि तस्येव एकस्य बेश्वानरोपासनस्य शाक्षविधिना उभयत्रो 
पलम्भातं उभयोरपि धिधयोरूपासनस्य ब्रह्मावा्तिरूपेकफलकत्वेन चोभयो 
विंथ्योरप्येकत्वम् । अत एव सब॑वेदान्तेषु॒वेेकत्वोपदेशात् वेदेनापि 
वि्ैकत्वं प्रदर्श्यते तथाहि- “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सबीणि 
न्व यदू बद्न्ति?* | 

तथा; "एतमेव बहवरचा महत्युक्थे मीमांसन्ते, एतमग्नावध्वयंवः 
एतं महाव्रते छन्दोगा” इति च स्वे भाष्यकाराः सबेसामान्यरूपेण एत 
न्मन्यन्ते यत् अस्य पादस्य अयमेव विषयः । बल्लभाचायेः विशेषेण 
शमं विषयं भगवतः बिभिन्लावतारेः` सम्बध्य मत्स्यवामनादितत्तदव 
तार गुणान् भक्तस्य श्रद्धानुकूलं स्वाराध्यावतारविशेषे उपसंहतु 
निर्दिशति । 

१, @्ा० उ० ९।१०।२-४ २. तक्रैव ५।१२.३ 
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मभ्वाचा्यः अपि, सर्वेषु वेदेषु भगवतो ये ये गुणाः तैस्तैः सर्वेरुणे 
स उपासितुं न शक्यते अतः सबेबेदोक्तान् गुणान् उपसंहृत्येष परमात्मा 
उपास्यः) इत्थं परमात्मनो विभिन्नगुणानाम् एकत्र उपसंहारमुकत्वा 
एकस्येव परमात्मनः उपास्यत्वं निधौरयति । 

उपास्य एकः परतः परो यो, वेदैश्च स्वैः सह चेति्ासेः। 
सपंचरात्रैः सपुराणेश्च देवः, सर््णेस्तत्र तत्र प्रतीतैः ॥* 

बिधिशेषाणि कमोणि सवंवेदोदितान्यपि । 
यथा कायोणि सर्वश्च सबौण्येवाविशेषतः२ ॥ 

किन्तु उपनिषदामिव संहितानामपि श्रामाण्यस्य महनोयत्वात् प्रथम- 
स्थवेदान्तशब्दस्य स वेदविनिणयम् इत्यथ करोति! ठृतीयचतुथ- 

सूत्रमण्ये “सलिलवश्च तन्नियमः, एतदेकमतिरिक्तं सूत्रं च पठति । 
किन्तु शंकरसिद्धान्त मान्नित्य नेतदबबोधपथमवतरति यत्कथमस्य 

प्रश्नस्य अवतारः अपि संगत इति । शंकरानुसारेण हि ब्रह्म स्वेथा मेद- 
रहितम् , एकम् , सैन्धवघन इव अन्तबेहिरेकानन्दस्वह्पं चेति तत्र 
लेशतः अपि बहूत्वच्छाया सम्भावनाया अभावात् तदुपासनभेदाभेद्- 
चिन्ताबतार एव नाबसरति क पुनस्तत्र तदीयमिन्नरुणोपसंहाराणां 
प्रसंगः ? 

शंकरः अष्येतत्सवंमवगच्छतीति पादारम्भ एव सः तत् कथ- 
मिमां भेदाभेदचिन्तामारभते इति चेदुच्यते ।. सगुणब्रह्मविषया प्राणा- 
दिषिषया चेयं बिज्ञानभेदाभेदचिन्तेत्यदोषः। अत्र हि कमेवदुपासनानां 
सेदाभेदौ सम्भवतः कमेवदेव च उपासनानि टष्टफएलान्यदृष्टफलानि 
चोच्यन्ते क्रमसुक्तिफलानि च कानिचित् सम्यग्ञानोत्पत्तिद्वारेण । 
तेष्वेषा चिन्ता सम्भवति-कं प्रतिवेदान्तं विन्ञानभेद आहोस्वित् 
नेति^* । 

नैततिकिमपि, किन्तु, किंचिदप्यसामंजस्यम् अन्यभाष्यकाराणाम् , 
यतो हि रामानुजनिम्बाकौनु सरेण परमेश्रः अनन्तकल्याणगुणाकरः। 
बल्लभानुसारेण च परमात्मा सबोलौकिकशक्तिसम्पन्न इति परस्पर. 
विर्द्धानपि रूपगुणान धारयितुं क्षमः । इदानीं च सूत्रकारस्य उदेश्यम- 
भिलदचय एतत् स्पष्टतया वक्तु न शक्यते यत् सगुणन्र्मसम्बद्धमेतन्न 
महत्तमम् एतञ्नानानस्य अपि कथं तस्य एतदुग्याख्यानं पादावसानम् । 

१,भ० भा १२६ पृष भारनवेयश्नतिबबनम् 
२. तत्रव श्राग्नेयपुराणबचनम् 
३. शां० भा परु०-१८४८-५१ ( श्ण भरग्साण् फी. ) 
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बरह्मोपासनव्याख्यानम् एतदवसानम् । तथापीडनीम् अन्यान्यपि 
यक्च्तम्बन्धीनि उपासनानि अवरिाषन्ति । उदाहरणार्थम् , उदुगीथ- 
बिद्या--'स एष रसानां रसतमः परमः पराध्येः अष्टमः" यदुदूगीथः 
तथा इहदारण्यके, ते ह देवा ऊचुः हन्ताघुरान्यज्ञ॒ उद्गीथेनात्ययाम 
अत्र अयं संदेहः किमत्र विद्याभेदः स्याद् आद्ोस्वित् बिदैकसवम् १ षषठ- 
सप्रमण्टमसूज्नाणां कृतीयेन शधिकरणेन इत्थं निर्दिष्टं यत् एतद् भवत. 
रणद्कयम् यद्यपि सुख्यप्राणान् प्रशंसति तथापि इह परस्परविषयभेदान् 
न विद्येकत्वम् यतो हि द्वान्दोग्यविधायाः सम्पूर्णोद् गीथो न विषयः । 
तथाहि-ओं इत्येतद्षरमुदूगीथसुपासीत > इत्यादिना प्रस्तुतस्य उद्री- 
थाबयवस्यौंकारस्य उपास्यत्वम् । ब्रहदारण्यके च, (तवं न चदूगाय,* 
इरयत्र च सकलभक्तिविषय एव उदुगीथशाब्द्ः+ इति भेदः । 

एतदप्रे कतिपयाधिकरणानामस्मस्तिपाद्यविषयस्यानुपयोगित्वात् 
तान्यपहाय उपयोगीन्येव भादीयन्ते | 

मप्रविशासूव्वतः एकत्रिशत्तमसूत्नं यावत्सवबोणि सूत्राणि अत्यन्तमहत्व- 
पूणोनि । शंकरानुसारेण चात्राद्यसूत्रचतुष्टये अधिकरणवयी बतंते। तत्र 
सप्रविशाष्टाविंशसत्रयोः प्रथमाधिकरणमेतन्निदिंशति यत् कौषीनक्युप- 
नि षदनुसारम स आगच्छति षिरजां नदीं तां मनसैबात्येति तत्सुककृत- 
दुष्कृते विधूनुते । पुण्यपापयोर्विधूननं ब्रह्मलोकमागें न जायते अपि 
तु जीवात्मनः शरीरत्यागानन्तरं ततक्षणमेवेति षिरजानदीतरणानन्तरं 
तद्विधूननस्य कोषीतकीनिर्देशो न अक्षरशः प्रमाणम् । 

एकोनत्रिंशत्तमत्रिंशत्तमसूत्रयोश्च हितीयाधिकरणमेतत्सम्बद्धमेव इमं 
भरश्नं बिचाये यत् पुण्यपापविमुक्तो जीवः कि निर्विशेषं देवयानेन गच्छति 
ने षा अमे निणेयति यत् सगुणज्ञानविशिष्ट एव जीवः देवयानेन गच्छति 
निगणज्ञानविशिष्टश्च जीवो जद्मणः साम्यसुपेति, पुण्यपापे षिधूय 
निरंजनः *साम्यमुपेतिः इति सखः न केनापि मार्गेण कचिदपि 
गच्छतीति । आत्मैकत्वदरिनो हि समवाप्तकामस्य शेव दग्ारोष- 

भभ निगो म 1 1 11 षणि 

१. छआा० उ० १।३।३ 2. क्ु° उ० १।२।१ 

३. छा० उ° १।१:१ ४. क्ु° उ० १।३।> 
५. उदूगीयस्य वि्ेषविवेचनं छअंदोरयोपनिषद्ः प्रथमप्रपाठकषषटटनवतश्चण्ड- 

योषेतंते । चरङुम्भशर्डयोरिष भंकारोदुगीयशब्दयोनं पर्यायत्वम् इति एतत्त 
शांकरभाष्ये स्पष्टम् । 

६. कौ १.८ ७, भं २।१।द 
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कलेशबीजस्य न हि रिंचिदपेक्षितव्यमस्ति “अतस्तदूगतिरनर्थिकेति 
तात्पयम्? इत्थं च गुणविद्यायां देवयानमार्गो निरणविद्यायां च 
नेति निकषैः | 

एकत्निंशन्तमसूत्रस्य प्रथगधिकरणमेतस्परतिपादयति यत् न केवलं 
तेषामेव देवयानगतिः ये विशेषेण तद्रतिगमनप्रतिपादकविशाः समुपासते 
अपि तु स्वं ्रह्मधिदः अन्रह्मविदश्च तन्मागंमनु सरन्ति । 

सर्वसामान्यतात्पर्यसम्बन्धं यावत् रामायुजनिम्बाकौं शंकरेण स 
मन्येते किन्तु अष्टा्विंशसूत्रे “उभयाविरोधात्” इत्येष शब्दः प्रत्येकेन 
स्वतन्त्ररीत्या व्याख्यातः । तत्र रामानुजाचुसारमेवं सूत्राथः-ठभया- 
विरोधात् श्रुतेः अ्थंस्वभावस्य वचाविरोघेन छन्दतः यथेष्टं ( पदाना 
मन्धयो बणंनीयः ) 

निम्बाकंश्च, विदुषः पुण्यं पापं क्रमात् सुद् दुह्टेष छन्दतः प्राप्नो 
त्येवभुभयाविरोधो भवतिः एवमथ करोति । तस्यायमभिप्रायः यत् यः 
कश्चित् ब्रह्मोपासकसम्बन्धे शुभं संकल्पथति स तस्य पुण्यमवाप्नोति 
यश्चष्चुभं स तस्य पापं प्राप्नोति--यद्। हि यः कञ्चित् सुकृतिषिदुष 
शुभं संकल्पयति स हि तेनेव निमित्तेन विदुषः पुण्यमादनत्ते। यस्तु 
कश्चित् दुष्छृतिः विदुषः अहितं संकल्पयति स हि तेनेव निमित्तेन 
बिदुषः पापमादत्ते। तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतिमुषयन्त्यप्रिया 
दुष्कृतिम्?,* एवमादिभिः श्रुतिवाक्यं निश्चीयते यत् स्वकीयद्युभाश्चभ 
संकल्पाचु सारं सुहृद्दुह दः तस्य पुण्यपापभागिनो भवन्ति इत्येतः्सभन्वे 
न कथ्िदू विरोधः । 

एकोनत्रिशत्तमसत्रा्थै विशेषेण मतभेदः । तस्यायमक्षराथेः- 
देवयानगतिः उभयप्रकारेण साथिका अन्यथा विरोधो भवेत् तत्र अयं 
शंकराभिप्रायः यत् देवयानमागंस्य अथेवत्वम् उभयथा ( विभागेन ) 
भषितुमहेति त्रचिद्रतिः अथवती कचिश्च न । सगुणविद्यायां देषया- 
नमार्गो बतंते निशणविद्यायां च कविन्नास्ति इत्यविशेषेण न सवत्व 
गतिः । तथात्वे हि “पुण्यपापे बिधूय निरंजनः परमं साम्प्रमुपंति इत्यस्यां 
श्तौ देशान्तरभ्रापणीगतिर्बिरुष्येत गन्तव्यस्य च परमसाम्यस्य यो 
क्त्र निरंजनो निलिंप्तः सः अगन्ता यश्च गन्तव्यम् , परमं साम्यम् , 
तश्च न देशान्तरभ्राप्त्यायत्तम् , इत्थं च धिभागेनेव गतेः साथक्यम् 
(लोके चापि बिभारोन गतिरेश्यते तद्यथा-कस्यचिदु प्रामस्य प्राप्त्यथं 

जा --->- ^> नः याकान्क ककय 
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देशान्तरप्रापणः पन्था अपेदयते, नैरज्यस्य भ्राप्त्यथं च न एवमिहा- 
प्यवगन्तव्यम्? । 

किन्तु, रामालजाुसारेण सप्तविंशसूत्र प्रतिपादित विषयस्य प्रातिकूल्येन 
बिरोधाथम्भस्य सूत्रस्य अयमथः - सुक्ृतदुष्कृतयोरेकदेशस्य देहवियो 
गकाल्ते हानिः, शेषस्य च पश्चात् इत्युभयथा कमक्षये सत्येव देवयान- 
श्ुतिगतिर्थवत्वम् । अन्यथा सुण्डकानुसारेण देहवियोगकाले एव सवकम 
क्षये सूत्मशरीरस्यापि विनाशः स्यात् तथा च सति सू्मशरीरस्यापि 
विनाशे केवलस्य आत्मनः गमनं नोपपय्ेत इत्युत्ान्तिसमये बिदुषो 
निःशोषकमेक्षयः नोपपन्नः । इत्थं च सप्तविंशमूतरे स्वीकृता देहकाले एव 
कमंहानिः असंगता । त्रिंशत्तमसूत्रे अस्य उत्तरम् इत्थं वतेते--“उपपन्न 
एव उत्रान्तिकाले सवेकमेश्चयः; "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन शूपेण 
अभिनिष्पद्यते", “स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः,,* स स्वराड् 
भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादिषु देहसम्ब- 
न्धाख्यः अथः द्यपलभ्यते । अतः श्रीणकमंणः अपि" ----सुदमशरीरं 
स्थापयति 

निम्बाकं इत्थं तत् उनत्रिशत्तमं सूत्रं ठ्याचष्टे, 'सुकृतदुष्कृतयोर- 
विशेषतया निवृत्या गतेरथंवत्वम् । पापस्येव क्षयः पुण्यं च तमनुबतेते 
इति स्वीकृते तु तत्फल मोगानन्तरशृत्तिः स्यादिति अनावृत्तिश््रुति- 
बिरोधो भवेत् 

इत्थमस्य मते ब्रह्मोपासकतिषये यः देषयानगतेः उल्लेखः तस्य 
साथक्य सुकृतदुष्कृतयोरुभयोः ( उभयथा ) अषिशेषेण निषृत्तावेव 
अस्ति इति तत्तात्पयम् । 

त्रिशत्तमसूत्रमप्येतत्मरतिपादयति -श्रह्मोपासकस्य शरीरबियोगकाले 
क्षये अपि पंथा ( देवयानमागेः ) उपपन्नः, *ह्मभावापन्नो 

भवतीति भावः | 

इतथं वयमवलोकयामो यत् "उभयथा" इत्येतच्छब्दः उनत्रिशत्तमतुत्र 
केन केन प्रकरेण व्याख्यातो बतंते- 
( १ ) शंकरमते उभयथा, बिम््गेन भअथौत् सगुणोपासकानां गतिर्निग- 

णोपासकानां च नेति बिभागेन । 
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( २) रामानुजगते, सुकृतदुष्छृतयोरेकदेशस्य मृत्युकाले, शोषस्य चः 
पञ्चात् एवुभयथा- 

( ३ ) निम्बाकंमते च सुृतदुष्ृतयोः उभयथा अविशेषेण निवृत्तौ । 

इत्थं यदयप्यथेत्रयमपि समानतया स्वाभाविकं सूत्राक्षरसंगतव्वास्ते 
तथापि न कश्चिदपि बिपश्चिद् एनां धारणां संबरीतं शक्रोति यत् शंकर 
स्य अथेप्रतिपादनप्रकारः अविचारसदहः- कथमेतत् सम्भवति यत् 
(उभयथा इत्येष शब्दः एकत्र देवयानगतेः साथेकताम् अन्यत्र च निर- 
थेकतां प्रतिपादयति । नापि च सूत्रे करिचिदपि शब्दः सरुणनिर्गुण- 

` ब्रह्मभेदप्रतिपादकः । किन्तु एष विषयः चलतुथध्याये पुनरपि सबिस्तर- 
मालोचितो भविष्यतीति शंकरेण त्रिंशत्तमसूत्नीयभ।ष्यान्ते स्वत एव 
उक्तम् “भूयश्चेवं विभागं चतुथोध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः इति । 

एकत्रिशत्तमसूत्रे अपि एवमेव मतभेद. । शंकर्मते अस्य अयमर्थः 
यत् “सबोसामेवाभ्युदय ( ब्रह्मलोक ) प्राप्निफलानां सगुणानां विद्यानाम् 
अविशेषेण एषा देवयानाख्या गतिभवितुमहेतिः । 

रामानुजभते एतदु द्वात्रिशत्तमं सूत्रम् सबोसामित्यस्य स्थाने सर्वषा- 
मिति पाटश्चेति । सर्वेषां ब्रह्मषिदाम् अनेनैव मार्गेण गमनमित्याह | 
एवं जातीयकाः श्चुतिस्मरत योऽनेकाः' सन्ति, एवं सवेषिद्यासाघारणी इयं 
गतिः प्रप्रैव उपकोशलविद्यादी अनूद्यते'।* इत्थं स न स्वल्पमपि सगुण. 
निशुणभेदं निदिंशति । ; 

निम्बाकंस्य चापि शंकरस्येव सूत्रकमः किन्तु 'सवौसाम्' इत्यस्य 
स्थाने “सर्वेषाम्” तद्थश्चापि रामानुजस्येव बतते । 

अस्मिन्नपि सूत्र पूर्वोक्तबदेव वक्तव्यमस्ति यदिह सगुणनिरणयोर- 
न्यतरनिर्देशस्याधाराभावात् शंकरस्य तथा प्रदशनमकिंचित्करम् । 

वल्लभः सप्विंशतः एकत्रिशे्तमसूत्रेषु भक्तन्ञानिनः निदिशान् ज्ञानिनः 
पेक्षया भक्तस्य च वैशिष्टथं संस्थापयितुम् उनत्रिशत्तमसूत्रस्य इत्थमथं 
करोति-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", यो वेद् निहितं गुहायाम् परमे 
व्योमन्" "इत्यादिश्चुतिभिः उक्तरूपन्रह्यक्ञाने सत्येव मोक्षः इत्युच्यते | 
'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, इति श्रुत्या आत्मीयत्वेनांगीकारात्मकबरण- 
स्य भक्तिमार्मीयत्वात् तस्मिन् सति भक्तिमार्गे प्रवेशात् भक्त्यैव मोक्ष 
इत्यु च्यते । किं च, भक्त्या मामभिजानाति, इत्युकत्वा "ततो मां तत्वतो 

1 ह 7 तापि भि जि भया मो णकाक 
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ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् इति भगवतोक्तमिति भक्तिमार्गे अपि पुख्षो- | 
नतमश्षानेनैव मोश्च उच्यते- 

तस्यान्यवू मक्तियुक्तस्य योगिनो बे मदात्मनः। 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥° 

इति बचनेन भक्तिमार्गीयस्य ज्ञाननेरपेचयमप्युच्यते । तथा चेवं 
कचिद् ज्ञानं मुक्तिसाधनत्वेन खच्यते, कचिदूमक्तिः-कचिन्नोभयमपीत्ये- 
कतरसाधनानिश्वयान्मुकिसाघने ुयुश्छोः प्रवृत्यसंभव इति पूवेपन्ते एत- 
त्सत्रसुत्तरम्-- तत्र च गतेः ज्ञानस्य अथेवत्वम् फलजनकत्वञ्चुमयथा मयौ- 
दापुष्टिभेदेनेत्य्थः अस्य अयमाशयः-'एष उ एव साघु कमं कारयति तं 
यमेभ्यो लोकेभ्यः 'उक्निनीषतिइत्यादि श्रुतिभ्यो भगवान् स्टपूवेकाल एव 
एनस्मै जीवाय एतत्कम कारयित्वा एतत्फलं दास्ये इति विचारिदबान् इति 
तथेव मवति तथोक्तरीत्या मुक्तिसाधनायुगमे देतुरबश्यं षाच्यः । एवं सति 
कतिसाभ्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपं शास्त्रेण बोध्यते । ताभ्यां विहिताम्यां मुक्ति 
मयादा । तद्रहिवानामपि स्वहूपबलेन स्वप्रापणं पुष्टिरुच्यते, तथा च यं 
जीवं यस्मिन् मार्गे अंगीकृतवान् तं जीवं तत्र भ्रत्य तत्फलं ददातीति सवं 
समरीचीनम्। अत एव पुष्टिम भंगीकृतस्य ज्ञानादिनेरपेदयं, मयौदायाम् 
अंगीडतस्य च युक्तमेवेति" । इत्थं बह्नभः “उभयथा इत्यस्य मयोदा- 
पुष्टिभेदेन इत्यथ गृहुणानः तदलुकूलं च सूत्रं व्याचक्षाणः सूत्रे कस्यचिदपि 
तन्निरदेशकशब्दस्याभावात् शंकरवदेवात्तेपास्पद' भवितुं योग्यैः । 

मध्वाचार्यः गतिरित्यस्य मोक्ष इत्यथ कृत्वा इत्थं सूत्रं ठ्याख्यात- 
वाब्--गतेः मोक्षस्य लददयत्वेन आवश्यकत्वम्? अन्यथा मुक्तः स्वेच्छा- 
नुसारं कदाचित्कमं करोति कदाचिन्नैव करोति ।' 

नित्यज्ञानस्वरूपत्वाद् नित्यं ध्यायन्ति केशवम्? इत्थसुभय- 
यथा तिष्ठेत् । अन्यसूत्राणि नास्मदालोच्यविषयोपयोगीनीति व्य- 
ज्यन्ते । 

अतः परमग्रे एकोनचत्वारिशत्तमसून्रमाष्ये पुनरपि शंकरेण “एष 
त्मा अपहतपाप्मा विजरो धिसृत्युर्बिशोकोऽविजिषासोऽपिपासः) 

१. ब्र° सू ६।३।१९ ° भाष्यम् पएू० २७९ ( इककता घं ) 
द ।२।। कर २।८ 

३. अ° भा० प° ११६६६५७ ( चौ° ) 
४ भर भार १२२ जरुर बहाान्डपुरनदयनम् 



वतीयः अध्यायः १७५ 

सत्यकामः, सत्यसंकल्पः,* “योऽयं विज्ञानमयः प्राणिषु य पएषोऽन्तहदय 
आकाशस्तस्मिन् शेते सबंस्य वशी, तथा (स वा एष महानज आत्मा 
इत्यादि प्रतिपाद्य किं तत्र विदैकत्वं ( उपासनैकत्वम् ) परस्परगुणयोगश्च 
( गुणोपसंहारश्च ) बतेते नवेति संशये विदयेकत्वमिति प्रतिपादितम् । 
अत्र च सूत्रं कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः, यस्य भयमथः--भायत- 
नादिभ्यः उभयत्र अविशिष्टेभ्यो हृद यायतनसेतुव्यपदेशादिभ्यः, हेतुभ्यः, 
कामादिः सत्यकामत्वादिगुणप्रामः इतरत्र बृहदारण्यके उपसं्तंष्यः | 
यच्च स्षवशित्वारिकं तद्पि तत्र छन्दोग्ये उपसंहतेभ्यम्। शंकराचायः 
पूवं सूत्रमेषं उयाख्याय अन्ते प्रतिपादयति यत् सत्स्वपि एतेषु साधारण 
धर्मेषु इयोः भत्र अयं बिरेषः,--सगुणा हि नद्यविद्या छान्दोग्ये उप- 
दिश्यते-'अथ य इदहात्मानमनुविथ व्रजन्त्येतां सत्यान् "कामान्, 
इत्यात्मबत् कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात् । वाजसनेयके तु निगेणमेव परं 
ब्रह्म उपदिश्यमानं दश्यते, अत ऊध्वं विमोक्षाय" ब्रूहि", “जसंगो 
“ह्ययं पुरुषः); इत्यादिप्रश्नप्रतिवचनसमन्वयात् । वशित्वादि तु तस्स्तु- 
व्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके संकीत्यते, तथा चोपरिष्टात् शस एष नेति 
भ्नेत्यात्माः इत्यादिना निगणमेव ब्रह्म हपसंहरति ! गुणवतस्तु ब्रह्मण 
एकत्वात् विमृतिप्रदशंनाय भयं गुणोपसंहारः सूत्रितो नोपासनाय इति 

दरष्टव्यम्ः, अत्रापि सूत्रे न कथ्िदेषंभूतो निर्देशो बतंते येन एवंभूतः 
अथः गृह्येत । । 

रामानुजनिम्बाकौं च यथासूत्ाक्षरमेव अथं वणयतः। 
पादस्य अन्तिमं सूत्रनवकम् ( ५८-६६ ) उपासनेक्यथिषये कति- 

चित् सिद्धान्तान् निरधास्यतीति तदिह संक्िप्त्या बिषिच्यते-अष्टपचाश- 
त्तमं सूत्रम् एतसरतिपादयति यद्ुपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे अपि वेद 
उपासीत, स क्रतुं कुर्वीत, इत्येवं शब्दभेदात्, शब्दभेदस्य च कमंभेद्- 
देवत्वात् अपि कृारिभेदेन दहरविद्याशांडिल्यविद्याद्युपासनानां भिन्नत्वम् । 

एष्छोनषष्टितमसूत्रस्य अयमथः यत् वे्वस्तुनो ब्रह्मणः साक्षात्कार. 
रूपाभिन्नफलकत्वात् उपासनानां विकल्प एव युक्तो न समुच्चयः । एकया 
एवोपासनया उपास्यस्य टदश्वरस्य सा्षात्करे अन्योपासनानां निरथंक- 
त्वात् । ब्रह्मसाक्षात्काराय स्वाधिकारानुरूपं काविदध्येकेष धिदा 

१. छण ठ० ८।१।५ 2. जु० @० ४।४।द्द् 

व. छा° ८।१।६ ४. घु० उ० ४।२।१४ 

४. तत्रैव ४।६।१५ - ६. त्रैव २।९।१६ 



१७६ ब्रहमसृत्रप्रयुखमभाष्यपश्चकधमीक्षणम् 

( उपासना ) आश्रयणीया । समुच्चयेन भिन्नमिन्नानामाश्रयणे तु निश्चित- 
रूपेण कस्यांचिदेकस्यां विशेषोपासनायां सम्यग्निष्ठाभावात् चिन्त- 
विच्तेपो भवेत् इत्येकस्या एव उपयोगित्वम् | 

षष्टितमसूत्रमेतन्निदिंशति यत् "स य एतमेव वायुं दिशां बत्सं वेद 
न पुत्ररोदं रोदिति; स॒यो नाम ब्रह्म इत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य 
कामचारो "मवति; इत्येवमादिषु क्रियावददृ्ेन आत्मना आत्मीयं 
तत्तत्फलं साधयन्तीषु काम्यविद्याघ्ु साश्चात्करणापेश्ा नास्तीति तत्र 
"अबिशिष्टफलत्वात्ः इत्यस्य बिकल्पदेतोरभावात् ताः समुच्चीयेरन् न 
वा समुच्चीयेरन् इत्यत्र याथाकाम्यम् तब्रह्मप्राप्रिमतिरिच्य अन्यफलका- 
मनापूत्येथं क्रियमाणासु उपासना यथेच्छपाथंक्येनापि उपासनाः 
कत्तु शक्यन्ते समस्तोपाखनाश्चापि । यतो हि सकामोपासनानां हि फलं 
कमौन॒सारं भिथते एकफलार्थी एकामेवोपासनां कतुं सम्भवति । अनेक 
फलार्थी चनेकाः किन्तु ये ब्रह्म ( मोक्ष ) प्राप्रिनिमित्तं ब्रह्मविद्या 
सवलम्बन्ते तैः स्वाधिकारानुरूपमेकस्या एव विशोषविद्यायाः अवलम्बनं 
श्रेयस्करम् । 

एकषष्टितमसूत्रतः षटषष्टितमसूत्ं याबत् अस्य पादस्य अन्तिम 

मधिक्रणम् । तत्र कमौङगेषु उदुगीथादिषु आभितानां वेदविहितो- 
पासनानां यथावाक्यानुघ्ठानप्रदशनेन पादसमाप्िः। 

इत्थं च उपनिषदुक्तसर्वन्रह्मोपासनाभ्रणालीभिरेकमात्रं ब्रह्ञव प्राप्तव्यम् 
इति सबोसां मोक्षफलमरवायकत्वेन कांचिदेकायुपासनध्रणालीमव्रलम्न्य 
तस्याः निषठापूर्ेकसाधनेनैव जीवस्य छृताथतेति निष्कषः । 

ततीयाध्यायस्य चतुथः पादः 
पादपरिचयः--कृतीयपादे परमात्मप्राप्त्युपायभूतभिन्नमिन्नोपासन- 

विषयं भिचा सिद्धान्तो निरूपितः। इदानीं परमात्मप्रापिरूपपुरुषाथ- 
सिद्धिः किं केवलेन ज्ञानेन कमीदिसयु्चयेन वा इति विवेचनपूषेकं ब्रह्म- 
विद्याया एव स्वातंश्येण मोक्षलामैकमात्रदेतुत्बम् , कमे तु केवलं चित्त- 
मालिन्यमपाछृत्य तद्विद्ासहकारि इति न यागादि कमेणां साक्षान्मोश्ष- 
भ्रापकत्वम् एतत् सिद्धान्तयितुं चतुर्थपादारम्भः । 

१, का० उ० ३।१४।१ २. तत्रेव ७।१।५ 
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भ्रतिपायसंकेतः- भस्मन् पदे- 

८ १ ) शंकरमते निगुणक्ञानस्य बहिरंगसाषनभूतानाम् आश्रमयज्ञादीना- 
मन्तरंगसाधनभूतानां च शमदमभ्रवणमननादीनां निहूपणद्यारा 
साधनत्वनिहूपणम् । 

( २) रामानुजमते च साधनांगनिरूपणम् | 
( ३ ) निम्बाकेमते च विद्यातः तदङ्गात्कमेणो वा पुरुषायेषिचारः । ` 
(४ ) मध्वमते च ज्ञानसामथ्येनिरूपणम् । 
( ५) उपासनाय): बहिरंगाणामाश्रमयज्ञादीनां भगवहशनरूपफलत्वात् 

उन्तरकाण्डोक्तब्रह्मफलकसबौत्मभवे अपि पू्वेकाण्डोक्तकर्मणा- 
मुपसहारः । 

सविहरेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपश्चकतमीक्षणम्- 
अस्मिन् पादे भन्येषु सूत्रेषु अस्मदालोच्यविषयसामम्री नोपलम्भते 

इति पूर्ववत् प्रत्यधिकरणं भाष्यपंचकसमीक्षणं न सम्भवति, भन्तिम- 
सूत्रद्रये हि शंकरेण सुदूरवर्तीं सशगुणनिगुणोभयविद्याभेदः पुनरपि निदिषट 
इति तदेवात्र सूत्रद्वयं षिवेचनविषयीक्रियते । अत्र॒ बल्लभमतिरिच्य 
एक्विंशत्रयोविंशसूत्रमध्ये सर्वेरन्यैराचायः “मावशब्दाच्च इत्येतदपि 
सूत्रं स्वीछतम् । एवमेव चतुश्चत्वारिंशत् षटचत्वारिशत्तमसूत्रमभ्ये 
श्युतेश्च' इत्येतत् सूत्रं रामायुजनिम्बाकौवतिरिच्य भन्येखिभिराचार्येः 
स्वीकृतम् । शंकरमध्वाचायोभ्यां तु उभाभ्याम् उभयं स्वीकृतमिति 
सूत्रसंख्या मेदः । तच्चालोच्यविषयं सूत्रहयमेतत्- 

"एेहिकमप्यप्रस्तुतभ्रतिभन्धे तदशनात् ( ३।४।५१ ) 
“एषं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावश्रृतेः ( ३।४।५२ ) 

'सबोपेष्षा च यज्ञादि ्रुतेरश्चबत्' ( ३।४२६ ) इति सूत्रमार्य पूर्वोक्त 
सूत्रहयं यावत् बिद्यायाः ( ज्ञानस्य ) बहूविधसाधनानि निधोरितानि । 
तत्फलस्वरूपा सिध्यन्ती विद्या किमिव जन्मनि सिध्यति अथवा 
परस्मिन् इत्येतस्मिन् प्रश्ने एकपन्नाशत्तमसूत्रमुत्तरम । प्रक्रान्तस्य 
बिद्यासाधनस्य यदि उपस्थितबिपाकेन अन्येन कमेणा प्रतिबन्धो न 
क्रियते तदा इदेव बिथा सिध्यति । कृते तु प्रतिबन्धे परस्मिन् जन्मनीति 
वदथः । | 

अतः परवति द्विपक्ाशत्तमं सूत्रमेतत्भति पादयति यद् ब्रह्म ताश्चात्कार 
वत् विश्याफलस्य ८ सच्छे: )-अपि नियमो न  ववंते--श्रह्यषिदू बहोव 

१२ ० 



१७८ । ब्रहमसूत्रप्रमुख माष्यपच्चकसमीक्षणम् 

भवति, इत्यादिश्चुतिषु ब्रह्मसा्चात्कारोत्तरं हि मोष्वाबस्थाया अवधारणम् । 
धतः स्मिन्नेव जन्मनि मोक्षो भवेदिति नियमो नास्ति । शंकरस्य 
पतत्तात्पयेम् यत् ध्रारडधकर्मप्रतिबन्धाभावे यज्ञादिभिः संचितपापप्रति- 
बन्धस्य निरस्तत्वात् श्रवणादिना इव बिद्योदयः। सति तु प्रतिबन्धे; 
भोगेन तधनिरासात् अमुत्र । इत्थं विद्यायाः रेहिकुष्मिकत्वविशेषनियमे 
सत्यपि ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति इत्यादिश्चुतिषु मोक्षोदयस्य ब्रह्मसा्षात्का- 
रोत्तरकालमेव जायमानत्वनिश्चयात् तथा-नियमाभावः। 

अयमत्राशयः--ज्ञानसामग्रथां सत्यामपि तसप्रतिबन्धे सति ज्ञानोदये 
विलम्बः सम्भवति छन्तु ज्ञाने सति मुक्तौ विलम्बो न । वाय्वादिश्रति- 
अन्धे सति दीपप्रञ्वलने विलम्बो भवतु नाम किन्तु दीपे प्रञ्जलिते सति 
तमोनिषृत्तिस्तक्षणमेव जायते । इत्थं ज्ञानोदये अ्ाननिचत्तौ न कथिदू 
विलम्बः । 

शंकरः अगर प्रतिपादयति-'सगुणाघ्ु तु बिद्याघु मनोमयः 'प्राण- 
शरीरः, इत्याद्यासु गुणावापाद्वापद्शेनात् भेदोपपत्ती सत्याम् कमफलवत 
यथास्वं फलमभेद-नियमः उपपद्यते । तथा च ल्िंगदशेनम्--'तं यथा 
यथोपासते तदेव भवति? इति । नैवं निर्गुणायां विद्यायाम् , गुणाभावात् । 
तथा च स्मृतिः" 

(नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित् सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुन्यताप्ः 
भस्य भाष्यस्य इदमेव तात्पयं यत् कर्मणामुपासनानां च गुणमेदेन 
तारतम्यात् फलतारतभ्ये युक्तेऽपि निगुगविधायास्स्वेकरूप्वात् तत्फले- 
करूष्यम् । 
ऋ द्रे आपत्ती सम्भवतः--एका इयं॑यत् नियमा मावाथंकः 

भनियमशब्दः ज्ञानोत्पत्तौ सुक्तिफले चोभयत्र समानतया योजनाहेः अपि 
एकत्रैव मुक्तिफले योजितः । षिद्योदयः कचिदिष्ट भवति कविश्च नेति 
नियमः किन्तु मुक्तिषिषये अयम् नियमः न सम्भवति इति तत्र॒ अयम् 
अनियमः । 

द्वितीया वैषा यत् “एवं 'शब्दो द्वयोरपि ( ज्ञानोत्पत्तिमुक्तिफलयोः ) 
विषये तुल्याथद्योतकः । षिरोधार्थद्योतकत्वे हि अयम् अभिप्रायः "तु 
शब्देन अभिव्यञ्येत किन्तु सूत्रे तदभावे अपि शंकरेण तदथः सन्नि- 
बेशितः ! ततः परं सूत्रे यद्यपि सगुणबिद्यानिर्देशकः कथित् शब्दो नास्ति 
तथापि तत्प्रसंगो दृश्यते । 

१. @छआाण् च ठे।१४।द् 

६. शौ०: भार प° २२९९ (अरग भार इर) 



हितीयः अध्यायः १७९ 

रामानुजश्च "पेिकम्? शभ्युदयफलम् उपासनम् , धप्रस्तुतप्रतिषन्धे 
अभ्रस्तुते प्रबलकमान्दरप्रतिबन्धे असति अनन्तरम् ( शीघमेव जायते ) 
प्रतिबन्धे सति तदुत्तरकालमित्यनियमः इति पएकपश्चाशत्तमसूत्रस्य तथा 
तेनैष प्रूरिण भुक्तिफलानाम् विद्यानामपि अनियमः अथौत् ता भपि 
सद्यः कालान्तरेण बोत्पद्न्ते--ुक्तिफलस्याप्युपासनस्य स्वसाधनभूतै- 
रतिशयितक्मभिरुत्पत्तावेवमेव कालानियमः१ इत्यथ स्वीकरोति । किन्तु 
रामानुजस्वीक्ृतः 'ेहिकम्; इत्यस्य अथः न सन्तोषावहः । तथाभिप्राये 
च सूत्रकारेण युक्तिफलवत् एेिकफलमित्येतदुच्येत । 

निम्बाकः एकपञ्चाशत्तमसूत्रं शंकरबद् व्याचक्षाणः द्विपञ्ाशत्तमसुत्र- 
` मेवं उ्याच्रे यत् तथेव एतदुदेद पातानन्तर सुक्किहपफलस्य प्रापि: स्यादे- 

वेति नियमो न वतंते । तस्य तावदेव चिरं यावन्न विभोदये अथः 
सम्पत्स्ये” इति छ्ान्दोग्यश्चतौ भशेोषकमं बन्धना नन्तरमेव ब्रह्मरूपताषापि- 
प्रतिपादनात् । इत्थं च यथा प्रतिबन्धाभावे अस्मिन् जन्मन्येव ज्ञानो- 
दयः सति तु प्रतिबन्धे नेति ज्ञानोदयः अस्मिन्नेव जन्मनि भविष्यतीत्यत्र 
निथितनियमो न वतैते तथेव अवाप्तविश्स्य सुक्तिहूपा विध्ाफलप्रा्निः 
सो देहपातानन्तरमेव मविभ्यतीति निध्ितनियमो न षतेते । 

निम्बाकस्य अयमथः पूर्वोक्तदोषेः सर्वथा निभुक्तः । स्वाभाषिक च 
एतत् यत् षिद्यास्वरूपतदङ्खविवेचनानन्तर सूत्रकारः पादं सामान्यतयाज्ञा- 
नोदयसंक्षिप्तभ्रसंगेन तत्फलेन ( मुक्त्या ) ब सम्बध्नीयात् । यद्रा अस्तु, 
शंकरस्य सगुणनि्ुणविद्यानिदंशस्तु सबथेब निराधारः । एतच्चैतेन 
अपरथापि प्रमाणीक्रियते यन्मध्वाचार्येणापि पतत्सूत्रह्यम् निम्ब।कपद्ध- 
त्येव व्याख्यातम् । 

बल्लभरतु पंचाशत्तमसूत्रम् -प्रस्तुतं प्रमुभजनं, तल्रतिबन्धासम्भव 
एवैहिकं कमं कायम् इत्थं व्याक्याय मोक्षरूपफलप्राप्रये प्रभुभजनस्येव 
हेवुतं प्रतिपादयन् यदि प्रमुभजने कथिद् विष्नो न भवेत् तदा रेदिक 
कमं कतेग्यमिव्युक्तवान् । अस्य मतेन युक्िरेव जीषस्यान्तिमं लदयमपि 
तु ब्रहमसम्पत्तिः। सा च पुरुषोत्तमसंगे लीलारसालुभवङ्पा या च युक्ते 
फलमिति तदनन्तरं जायते । (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोदयेऽथ- 
सम्पत्स्ये" इति ह्यन्दोग्यश्रुतिः युक्तेः फलं भक्तिरसायुभवमेव प्रतिषाद्- 
यति । तश्च फलमितः पूबसुक्कस्य मुक्तस्य गृहिणो भर्वात न वेति संशये 
एकपंचाशत्तमसत्र मुक्तिफलानियम इति प्रतिपादनम् । ब्रह्मसम्पत्तिरूप 

१. दार भाण प° २३६९ 2. छर उ० ६।१६ 



१८० ब्रह्मतुशभ्रञ्ु खमाष्यपन्चकसमीक्षणम् 

मुक्तिफलं हि भगवदिच्छाधीनं न तत् साधनप्राण्यम् । अत एव भ्रीमदू- 
भागवते “भुक्ति ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् इत्युक्तम् । एवं सति 
मुकतिपयन्तमेव कमोदिसाधनमिति बल्लभनिणेयस्तप्पूवोचार्येभ्यः स्बेथा 
मिन्नः । | 

उपसंहारः 
इत्थमस्मिघ्नध्याये सबौचायौणां मते सामान्यतया, प्रथमपादे 

जीषानां संसारगतिवणेनपू्वकं शतिस्पृतिप्रश्तिशाखप्रमाणेः सयुक्ति 
कतक्धैश्च जीवेषु विषयवैराग्योत्पादनप्रयत्नः । द्वितीये च जीवानां 
स्वप्ना्वस्थाः विचारय प्रासंगिकशूपेण ब्रह्मणो द्ैरूप्यं वेशेन प्रतिपाद्य 
ुक्तिनिमित्तं सर्वनियन्तुब्रह्यणः उपासनायाः एव प्रयोजनीयत्वमिति- 
प्रदर्शितम् । षृतीयपादे उपनिषदुक्तनानाविधन्रह्मोपासनाः बिचाय विभिन्न- 
ह्येण ब्रह्मचिन्तनस्येव तदुपासनासारत्वनिदेशनपुरस्सरं साधकस्य 
स्वाधिकारानुरूपं अन्यतमोपासनोपादानेनेव छृतछ्ृत्यतेति कथनम् । 
चतुर्थे च यागादिकमोपेक्षया विद्यायाः ( ज्ञानस्य ) स्वातन््यं तन्मोक्ष- 
फलदानक्षमतवं च प्रतिपाद्य गाहस्थ्यसंन्यासादयाश्रमभेदेन यज्ञादिकमौ.- 
चरणसम्बद्धपाथेक्यविवेचनपुबंकं ज्ञानिनः ( विद्यावतः ) संन्यासिनो 
गृहिणश्च उभयोर्मोक्षाधिकारो व्यवस्थापितः । इत्थं मोक्षसाधनशूपेण अयं 
तृतीयाध्यायः बिशोषेणादरणीयः। | 

चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः 
पादपरिचयः-एतावत्पयन्तं ब्ह्मजीवजगर्स्वरपं ब्रह्मणा सह. जीवः 

जगतोः सम्बन्धः, जीवस्य परमपुरुषाथ ( मोक्ष ) प्राप्तिसाधनभूतोपास- 
नादिना चेतत्समस्तं निरूपितम् । चतुथौध्याये चेह मोक्षबिचारं विशेषेण 
प्रारिप्ठुः सूत्रकारः प्रथमे पादे अविश्रान्तसाधनावलम्बनस्यात्यन्तावश्य- 
कत्वम् उपासनाकाले च साधकस्य स्वाचन्तनप्रकारम् पूबोभ्यायोक्छ- 
प्रतीकादयपासनाम्रकारं च उपासनासिद्धो च जीवित पुरुषस्यावस्थाप्रा्ि- 
जिज्ञास चेतत्सवं मीमांसिष्यते । 

भ्रतिपाद्यसंकेतः- अस्मिन् पदे- 

( १) शंकरमते भवणाधाबृत्त्या निशणम् उपासनया सगुणं वा नह्य 
साएशात्छृतबतः जीवतः पुण्यपापलेशबिनाशलक्षणायाः मुक्तेः अभि- 
धानम् । 
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(२) रामानुजभते च उत्तरपुबोद्याश्जेषषिनाशरूपोपासनारोहमाहात्म्य- 
निर्दंशः। 

( ३ ) निम्बाफेमते च प्रयाणपर्यन्तं साधनावृत्तिः कतं व्येति निरूपणम् । 
( ¢ ) मध्वमते च कमंनाशाख्यफलनिर्देशः । 
( % ) बल्लभमते च सूचमर्लिगलोकिकशरीरक्षपणानन्तरं जीवः भलौ- 

किकं तत्प्राप्य फलेन सम्पश्यते इति निरूपणम् । 

सविष्लेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपंचकतमीक्षणम्- 
(५।१।१-२) प्रथमद्वितीय पत्रयोः प्रथममधिकरणं सव भाष्यनुसारम् एत- 

` सदशेयति यत् आत्मसाश्वात्कारह्पफलावाप्निपय्येन्तं भ्रवणादीनामावृत्ति 
करणीया वृतीयसूत्रस्य द्वितीयमधिकरणम् तस्य पएतत्तात्पयं यत् "एष त आ- 
त्मा सवौन्तरः",* -*ए¶ त आत्मा अन्तयौम्यग्मृतः, (तत्त्वमसि, इत्यादि- 
वेदान्तवाक्यानि ईश्वरमात्मरूपेणेव माह यन्तीति. तच्त्वविद् अहंब्रह्मास्मि 
अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिमहावाक्येः आत्मरूपेण जह्य गृह्णाति, तन्त्वमसी- 
त्यादि महाबाक्षयेश्च स्वशिष्यान् ब्रह्य अवबोधयन्ति च इत्येतेनेत्थमायातं 
यदात्मरूपेणेव ( उभयोरभेदबुदुष्येव ) ब्रह्म प्राक्षम् । तथा च शाक 
भाष्ये "आत्मा इत्येव ईश्वरे मनोः दधीत" । 

रामानुजस्य तु अत्र अयमाशयः यत् स्वशरीरस्य स्वयं यथा आत्मा 
तथा स्वात्मनः अपि परं ब्रह्म आत्मा इत्येवोपासीत; स्त्वं बा अहमस्मि 
भगवो देवते अहं बै त्वमसि, य आमनि तिन् आत्मनोऽन्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् य आत्मानमन्तरो यमयति 
इत्यादि श्युतिभिर्हिं तथेव प्रतिपादितम् । 

इत्थं च "सव खल्विदं ब्रह्म" तञजलानिति श्रुत्वा चिदचिद्रस्तुनः 
तञ्जत्वात् ; तल्लत्वात् , तन्नियाम्यत्वात् तच्छरीरत्वार्च स्वेस्याय- 
मात्मेति यथा-भ्रत्यगात्मनः स्वशरीरं भ्र्यात्मत्वात् देवः अहम् ; मनुष्य 
अहम् इत्यनु सन्धानम् तथा प्रत्यगात्मनः अपि आत्मत्वात् परमात्मन 

[म मि) [प न भमा = 
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तस्यापि अहमित्येवानुसंधानं युक्तम् । भस्मिन्नेषाथं ( मनुभ्योऽदमिति- 
बत् ब्रह्माहमित्यरथे ) ब्रह्मणो जीवत्वम् । 

निम्बाकेः इदं सूत्रमित्थं व्याचष्टे यत् सुयुक्चुणा परमपुरुषः स्वात्म- 
त्वेन ध्येयः । यतो हि परमात्मा जीवात्मनः तथात्मा यथा च सूयेः स्व. 
कीयकिरणस्येति स तदंशः अपि प्रातिस्विकरूपेण भिन्नः । 

मध्वाचायेः त्र विष्णुपासनं स्वीकरोति ) तन्मते स॒ एव सबौत्मा 
सर्वेश्वरश्च तथाहि- 

आत्मेत्युपासनं कायं सर्वथैव भुसुष्चुभिः। 
नानाक्लेशसमाथुक्तः अप्येतावन्न विस्मरेत् ॥ १ 
आत्मा बिष्णुरिति ध्यानं कतं्यं च विशेषतः । 
सर्वेषां च अुमु्चूणायुपदेशश्च तादृशः ॥' 

वल्लभानुसरेण एतत्सूत्रं ज्ञानमागंफलमु पदिशति । तस्य अयमभि- 
प्रायः यत् ज्ञानिनः मगवन्तमात्मत्वेनेव उपासते । तस्य आनैरन्तर्ये 
धअनेकजन्मभिः तथेव तेषां हृदि भगवान् स्फुरति । तद् स्वानंदांशस्यापि 
शभिभौवात् ब्रह्मभूतः सन् भात्मव्वेनेव ब्रह्म रफुरितम् इति तदानन्दा- 
त्मकः सन् तमलुभवति एवं स्थितः परारन्धसमाप्तौ देह्ापगमे तत्रैव 
प्रविष्टो भवति । अस्य मते उपपृक् गम् धातोरिह उप समीपे गमनं 
प्रवेशः एेकात्म्यम् इत्यथेः । साधारणतया उपयूषेक गम् घातोस्तुं सेवनम्; 
पूजनम् , ध्यानमित्येव अथः । | 

चतुथं सूत्रं ठृतीयाधिकरणम् शंकररामानुजाचुसारमेतसप्रतिपादयति 
यत् प्रतीकोपासनायां प्रतीके भहंम्रहो न विघेयः तत्रातमतन्त्वानुभवभल- 
श्ुतिप्रामाण्यजीबाभिन्नन्रह्मामिन्नत्वान्यतमकारणाभावात् तथाहि- तत्रा- 
त्मतन्त्वानुभवबलेनोपासकः आत्मरूपेण प्रतीकमनुभवति , नापि च श्चुति- 

प्रामाण्येन, तस्य सथा अभावात् । नापि च जीवाभिन्नन्रह्मामिन्नत्वेन, 
प्रतीकस्य स्वरूपतः ब्रह्माभिन्नत्वाभावात् । इत्थं च प्रतीके भहम्रह- 
निषेधः सिद्धः । तथा च शांकरभाष्ये, न भतीकेष्वात्मनुद्धि बध्नीयात् । 
न हि स उपासकः व्यस्तानि आत्मत्वेनाकलयेत् | 

एवं च श्रीमाष्ये, श्रतीके नात्मानुसंघानं कायम् । नद्यपासितुरात्मा 
प्रतीकः । प्रतीकोपासनेषु प्रतीक एवोपास्यः न ब्रह्म, नह्य तु तत्र दष्टिवि- 

१-२. म° भा० १४९ पृष्ठे ह्मदुराणबचनम् 
३. शां० भार २३२९ (अन्भन्मान्षंर)) 
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शेषणमात्रम् । भ्रतीकोपासनं हि नाम अन्रह्मणि ब्रह्मदृ्ूया अनुसन्धानम् । 

तत्र उपास्यस्य प्रतीकस्य उपासितुः आत्मताभावात् न तथा 

अनुसन्वेयम्'” 
म्वाचा्॑श्च एतरद्विभिन्नतया इत्थं तदू ठथाचष्ट, श्रतीकोपासनायां 

भरतीके ब्रह्मदृष्टिनं कायो ( प्रतीकमेव ब्रह्म न मन्वीत ) किन्तु तत्स्था 
नेनैव ( तत् प्रतीकं ब्रह्मस्थानमिति मत्वा ) उपासनं कतेव्यम्, । बल्लभा- 
चार्यो हि प्रतीकेन इत्येतत् एकपदं ठृतीयान्तं स्वीकरोति इति अतश्रपे 
तश्वेन उपाधनं हि प्रवीकमुच्यते, न च तादृशेन तेन स मोश्चो न भवतीति 

सूत्रस्याथं प्रतिपादयति । (न 

चतुथंमधिकरणं पंचमसूत्रमेतसप्रतिपादयति यत् एवंभूतप्रतीकोपा- 
सना प्रतीके एव ब्रह्मदृष्टिः कतंव्या न ठु वैपरीत्येन । अयं भावः- 
'ठत्कृष्टटृष्टिहिं निकटे अध्यसितव्या तदेव श्रेयसे । यथा हि लोके सूते 
शजदृष्टिः भ्रेयसे राशि च सुतदृष्टौ अपकषं नीयमानो राजा न श्रेयसे 
स्यदिवं निहृरेषु आदित्यादिषु प्रतीकेषु एव उल्छृष्टहष्टिः ( ब्रह्महृष्टिः ) 
कल्याणाय भवेत् । 

रामान॒ज-निम्बाकौ च शंकरानुसारमेव सूत्रं व्याचक्षाणौ अपि इदं 
सुभं तदव्यबहितपूबेपूत्रप्रतिपादितिविषयमेष प्रमाणयितुं युक्त्यन्तररूपेण 
डपस्थापयन्तौ चतुथेपञ्चमयोरेकाधिकरणमभ्युपगतवन्तौ । मध्वाचायेश्च 
इदं सूतं स्वतन्त्राधिकरणम् अभ्युपगत्य इत्थमश्चौपयति यत् ब्रह्म शब्दस्य 
महन्त्ववाचकत्वात् विष्णौ एव ब्रह्मत्वजुद्धियुक्तेति विष्णुरेष केवलो ब्रह्मरू- 
चेणोपासनीयः । तथा हि- 

"ब्ह्मदृ्टेया सदोपास्यो षिष्णुः सर्वैरपि धवम् । 
महत्त्वाची शब्दोऽयं महन््व क्षानमेव दि” ॥ 

बक्षमा्सारेण सूतरमेतत् पूवोधिकरणस्येवांशमूतं सत् एतदू्यनक्ति 
यत् स्त्र जह्य दृष्टिने भरतीकात्मिका । सवस्य वस्तुतः ब्रह्मा्मकतवात् | 
सा च ( ब्रह्मृष्टिः ) नोपदेशसाध्या अतो नोपदिश्यते किन्तु अनूद्यते । 
सा तु अधिकारोत्कषोत् स्वतः एव भवतीति प्रदीकोपांसनस्य न युक्ति 
साधनत्वम् ।* | 

१, रार भाग् प्रु २६८ 

२. म भा० १६० पष बदूषूतम् बह्मतकबयनम् । 
२, अशुमाभ्यम् भू १२७४ ( चौ घं ) 
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शंकर राभायुजनिम्बार्छाजुखारं पञ्मधिकरणं षष्ठं सूत्रमेतत्परतिपादयति 
यत्. श्य एवासौ तपति तमुदुगीथसयुपासीत?;° इत्यादिषु अंगाबदधेषु 
उपासनेषु किमादित्यादिष्ु किञुदूगीथादिमतिः करणीया आहोस्वित् 
उदूगीथादिष्ु आदित्याविमत्िरिति बिनिगमनाबिरहे उदुगीथादिश्रु आदि 
त्यादिमतिः कतेव्या न तु आदित्यादिषु भरणबादिमतिरिति सिद्धान्तः । 
आदित्यादयो हि कमोङ्गेभ्यः उदू गीथादिभ्यः श्रेष्ठा ` इति मनो ब्रद्यत्यु- 
पासीत आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादौ निङृष्टेषु मनः्रश्चतिषु उत्छष्टस्य 
ब्रह्मणो मतिरिव ( मनःप्रभृतीनां ब्रह्मस्वहूपभ्यानमिब ) भादित्यादी- 
नासुदूगीथाद्यपेश्चया श्र्ठत्वात् उदूगीथादिषु एव आदित्यादिमतियुक्ता 
न त्वादित्यादिषु उद्गीथादिभावना, इत्थं च साधको ब्रह्मरूपेण आत्मानं 
चिन्तयेत् न तु जीवरूपेण ब्रह्मेति तात्पयम् । 

बल्लभाचायः एवं सुत्रं व्याचष्टे यत् "य पतमेवं धिद्रान् आदित्यं 
नद्यत्युपास्ते प्रथृतिषु आदित्यादौ य) ब्रह्मत्वमतयः उच्यन्ते तास्तु साकार- 
स्यैव ब्रह्मणो व्यापकत्वात् तस्य प्रत्येकमपि अंगम् उपासितं फलदम् 
इत्येकांगविषयिण्यः ताः विधीयन्ते । अंगं प्रतीकोऽवयवःः इति कोशात् 
अङ्गमेव प्रतीकम् । साकारव्यापकनब्रह्मणोऽङ्गमपि बह्म तदुपासनं च 
अंगोपासनमेवेति तदपि भगवदुपासनमिव फलाय, । 

ततः अमरे स निर्दिशति यत् “अंगानां भगवरस्वरूपात्मकत्वेनः एेक्यम् 
इति ज्ञापनाय भङ्गे इत्येकवचनम्”, सर्वमेतदू दश्यादश्यादि तस्थेष 
साकारस्य भगवत्स्वरूपस्य अंगरूपेणेकत्वसम्पादकमिति तंदूधियेव 
सबमुपास्यभिति तत्तात्पयम् । 

मध्वाचायों बदति यत् "चक्षोः सूर्योऽजायते,, इत्यादिवाक्येषु 
सूयोदिदेबोपासनं स्वोत्पत्तिस्थानत्वात् स्वाश्रयत्वात् (मनश्चन्द्रे निलीयतेः 
एषं रीत्या युक्तौ तत्र लयस्य अपेक्षितत्वाश्च विष्णोश्चष्ुषि करणीयम् । 
तथाहि- 

स्वोत्पत््यंगं च देवानां विष्णोध्िन्त्यं सदेब तु । 
तेषां तत्र प्रवेशो हि सुक्छिरित्युच्यते" बुधैः ॥› 

छत्र सर्वत्र अंगोपासननिर्देशो यद्यपि समानतया कृतो बतेते तथाप्य- 
न्तिमन्याख्यानद्वये न स्वाभाविकमिति स्पष्टम । 

1 

१. छार उर १।३। 

१. दमणुभाष्यम् , प° १२७९ (चखौ० घं) ३. ऋ० १०।९०।१द 

४. भभ्वभाभ्ये १६० पृष्ठे उदूषतं नारायणतच्रववनम् 
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( ४।१।७-१० ) एतत् ष्ठमधिकरणं शंकरानुसारमेतत्प्रतिपादयति 
यत् गमनादीनां चित्तधित्तेपकरतया भासीन एब उपासनानि छर्बीत । 

( ४।१।११ ) सप्तममधिकरणमेकादशसूत्रमेतन्निर्दिंशति यत् श्रुतिषु 
उपासनायाः दछत्रापि दैशकालविशेषादिनिदंशाभावात् यत्रंष दिशि, 
देशे, काले बा मनसः सौकर्येण एकाप्रता स्यात् तत्रव उपासीत्त । 
तथाहि- 

तमेव देशं सेवेत तं कालं तमवस्थितम् । 
तानेव भागान् सेवेत मनो यत्र प्रसीदति?-॥ 

( ४।१।१२ ) अष्टममधिकरणं हयादशसूत्रमेतत्सूचयति यत् मरण पर्यन्त 
मुपासनं कतंव्यम् । अयं भावः-“आदृत्तिरसङ्ृदुपदेशाच्,ः इति सूत्र 
सामान्येन सर्बोपासनानामावृत्तिरुक्ता । “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि 
तव्यश्चः इत्येवं जातीयकस्य हसज्कदुपदेशस्य अनुष्ठानाश्ृत्तिसुचनात् | तत्र 
अवघातादीनां तण्डुलादिनिष्पत्तिपयेवसानवत् सम्यग्दशेनोपासनानां 
भ्रवणादीनामाबृत्तिः दशंनपय्येवसायिनीति तत्र तदृदृष्टाथता, यज्ञाङ्गत्वेन 
विहितानि कमोङ्गोपासनानि हि कमेस्वरूपानुरूपं विदितानीति यदूबिभ्य- 
युष्ठानाथं यदुपासनं बिदहितं तदनुघानावसायिनी तदावरत्तिः । अभ्युदय- 
फलार्थोपासनेषु ( अहंग्रदोपासनेषु ) चायं सन्देहो यत् कियन्तं चित्काल 
मेष प्रत्ययमाबत्यं उपरमेत् आहोस्वित् याबञ्जीवमाबतेयेत् इति तत्र 
मरणपयेन्तं तदयुघ्ठाननिदंशाथ सूत्रमिति "ये प्रतिपत्तन्यफलभाव- 
नातमकाः प्रत्ययास्तेषामामरणमाश्ृत्तिः । तथा च-'यावत्रतुरस्माल्लो 
कातुप्रेति, इति धतिः, एवम्- 

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धाबभावितः* ॥ 

इतिस्यृतिरपि तदेव प्रतिपादयति । 
रामानुजनिम्बाकंमष्वेरपि चेतानि सूत्राणि एवमेव समानशूपेण 

व्याख्यातानि किन्तु एतेषां मते सबोण्येतान्युपासनानि आत्मसाक्षात्कार 
साधनानि एतावानेव विशेषः । 

१. तत्रैव १६१ पृष्ठे बाराहपु राणवचनम् 
द. ब्र सू० ४।१।१ ३. गीता ८६ 

४, भष्वमाष्ये १६२ पृष्ठे उदकता ौप्णश्चुतिः । 



१८६ ब्ह्मसुत्रप्रमुखभाभ्यपद्चकरमीक्षणम् 

शंकरवल्लममश्वानुसारम् अप्रायणात'इति सूत्रपाठः । रामानुज- 
निम्बार्फौ चेतत् “अप्रयणात्" 'आप्रयाणात्ः इति पठतः । मध्वाचायश्च 
अप्रायणात् इत्यस्य यावन्मोक्षस्ताषदुपासनादिकं न केवलं बत्यु- 
पयेन्तम् इत्यथेमाह- | 

“सर्वद नञुपासीत यावद्विमुक्तिः । सुक्ता अपि हयोनयुपासते?, 
किन्तु भायणशब्दस्य अयमर्थो न सबेसम्मतः इति निविवादम् । 

धल्लमाचायस्तु अत्र अन्तरनुभूतभगवत्स्वरूपं भगवट्राकटयम्ः बहिर- 
नुभूत भगवत्स्वरूपमेवं भक्तदयं निदिंश्य प्रायणमित्यस्य 'परमं पारः 
लौकिकं फलम्, इत्यथमाहः । तत्र प्रकृष्टमयनं प्रायणम् इत्ियोगात् 
तादशं फलमुच्यते । किन्त्वयं तस्यार्थः साम्प्रदायिकतानुबन्ध इति न 
विचारसहः । 

एतदवधि पूबौध्यायपरिशिष्टमूतानि मोश्षसाधनोपासनधिषयाणि 
सृश्राणि व्याख्यातानि । अतः परं मुख्यफलविषयकः ( मोक्षनिषयकः ) 
भिचारः , 

त्रयोदशसूत्र॑नबभमधिकरणमेतत्मतिपादयति यत् एतैरुपासने- 
ब्रषह्याधिगमे सत्युत्तरपूवेयोरघयोररलेषविनाशौ भवतः ॥ उत्तरस्य अश्लेषः 
पूर्वस्य च विनाशः एवं हि श्रुतिः । तन्नोत्तरस्य भघस्य अश्लेषधिषषे- 
'यथापुष्करपलाश आपो न रिलष्यन्ते एवमेवं विदि पापकमे न श्लिष्यते 
इयं श्रुतिः । बिनाशिषये च-'तथ्थेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेषं 
हास्य सर्वे पाप्मान. प्रदूयन्ते । अयं चापरः क्मक्षयव्यपदेशः- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिदयन्ते सबेसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन् दष्टे "परबरे ॥ 

द्शममधिकरणं चलतुदेशं सूत्रमेतत्प्रतिपादयति यत् पुण्यस्यापि 
स्वफलदेतुत्वेन क्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसंगात् ज्ञानवतः तत्कमंणः अप्येव- 
मेष ( पापवदेव ) असंश्लेषो विनाशश्च जायते । तथा शुतिः-- “उभे 

१. श्रीमदूभागवते एक)दशस्कन्वे एकादशाभ्यायोपान्ते ज्ञानमार्गाद्धक्ति- 
मार्गोत्कष बदता भगवतोक्म्--'प्रायेण भक्तियोगेन, खर्घगेन विनोदधब । नोपायो 

विशते सम्यक् प्रायणं हि खतामहम् । "लोनद्धागबतम् ११।११।४८ 

च, छा० ४।१५।२ ३० तत्रेव ५।२४।२। 

४" भग उ० १।९८ ४५. चु० उ ४।४।दद 
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हैवेष एते शतरति?, इत्यादौ दुष्छृतस्येष सुकृतस्यापि प्रणाशब्यपदेशात्। 
एवं धमोधमेयोबन्धदेत्बोः विद्यासामथ्योदश्लेषबिनाशसिद्धर्धिदुषः 
शरीरपाते मुच्तिरवश्यं भाषिनी । "पाते तु, इत्यस्य शंकरनिम्बाकोभि- 
मतः 'शरीरषिनाशेः अयमेवार्थः । रामायुजस्त्वेतदवशिष्टसूत्राव्यवहित- 
शब्दैरेव सम्बभ्य शरीरपातादृश्वं तु विदयानुशुणद््टफलानि सुङृतानि 
नश्यन्ति इत्यथं कृतवान् । इत्थं च विद्याप्राप्तौ उत्तरपूषोषयोस्ततक्षणमेव 
अश्लेषविनाशौ । पुण्यस्य तु ( पुण्यकमेणां तु ) शरीरपाते एव तथात्वम् 
इतीयान् सेदः इति रामानुजमते पूषस्मिन् सूत्रे (तदधिगमे, अर्िमश्च 
"पातेः इत्यनयोः परस्परं बिरुद्धाथकत्वेन सुकृतदुष्छृतयोरपि तवनुद्कल- 
मेव अश्लेषविनाशस्वीकारे आधिक्येन स्वाभाविकत्वम् | 

मध्वाचार्थस्त्वत्र "यथा विष्णुभक्तस्य दुष्कृतानामश्लेषषिनाशौ मवत- 
स्तथैष अन्धतमसपतनोन्मुखस्य विष्णुबिद्धेषिणः सुककतानामप्यश्लेष- 
विनाशौ जायेते इत्यभि्रायकः । इत्थमस्य मते “इतरस्य भयं शब्दः 
परस्परषिरुद्न्रह्यभक्ततदृदरेषिणोः तथाभूत ( परस्परधिरद्ध ) सुष्त- 
दुष्कृतयोश्चो मयोनिदेशकः । किन्त्वयमर्थो न॒ षिद्रब्जनाभिमतः 
इत्यविचारसहः । 

वल्लभाचार्यः इत्थमत्र "पाते तु" इत्यस्याथं करोति यत् भक्तिम्गें 
भगवदुभावात् च्युतिः पातः इत्युच्यते । इत्थं च "पाते, अथौत् सांसारिक ` 
संगजदोषात् भरतादिवत् भगवद् भावात् च्युतौ (८ मोरोन ) दुष्छतानाम- 
श्लेषविनाशौ । सुतानां तु न तथा- ` 

न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तख्ये, 
नश्दयन्ति नो मेऽनिमिषो लेडिषेतिः। 

येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च 
सखा गुरुः स्॒टदो दैवमिष्टम्" ॥ 

इति श्रीमद्धागवते भगवता विष्णुना तथेव प्रतिपादनात् । इत्थं च 
बल्लभमतेन पातशब्दस्य वेहपातम्, तु शब्दस्य अवधारणा्थमुक्त्वा 
देहपाते भुक्तराबश्यकत्वाबधारणं वाक्याथः इति शंकरस्योक्तिः युक्ति 
वाचकपदाभावात् भोगेन त्वितरे इत्यग्रे एकोन्विंशतितमसत्रे व्यमाण- 
त्वाच्च न साधीयसी । 

( ४।१।१५ ) एकादशमधिकरणं पंचदशं सूत्रमेतत्परतिपादयति यत् 

१० भ्नोमद्खागबते २।२६।३८ ३. छआा० ठ° ६।१४।२ 
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पू्वयोरधिकरणयोः ज्ञाननिमिन्तञ्युकृतदुष्करृतयोयः विनाशः अवधारितः 
सः, अप्रबृत्तफलषिषयक एव न तु प्रवृत्तफलबिषयकः इति जन्मान्तर 
संचिते, अस्मिन्नपि जन्मनि ज्ञानोरपन्तेः प्राकसंचिते सुकृतदुष्कृते 
ज्ञानाधिगसमात् क्षीयेते । भआरब्धकाय अथ च साभियुक्तफले तु न। 
यतो हि तावदेव चिरं यावन्न विमोच्य भथ सम्पत्स्ये,१ इति श्त्या 
्ेमप्राप्तेः शरीरपातः अवधिः निर्दिष्टः किच, यथा व्यवहारे तूणीरस्थित 
बाणस्य आदानप्र्ेपणयोः स्वतंत्रः भपि धनुधेरः प्रकिप्तबाणे ' क्रिचिदपि 
कन्तः न शक्तः, क्षीणे एव तद्धेगे हि तत्पातावलोकनम् तथैवारग्धफले 
पुण्यपापकमणि यदनुरूपमिदं ब्रह्मज्ञानसाधनं शरीरं प्राप्तं तत्र न 
विद्यायाः सामथ्येम् अपि तु शरीरपाते स्वतस्तस्य नाशः । 

( ४।१।१६-१७ ) दादशमधिकरणें षोडशसप्दशसूत्रयोः एतत्मति- 
पादयति यत् ब्रह्मज्ञानोदये अग्निहोत्रदानतपः प्रश्रतीनामाश्रमविहित- 
कमणां निदृत्तिने जायते ( न तानि परित्याञ्यानि अपि त्वनुष्ठेयान्ये- 
वेति भावः ) यतो हिन तानि बिद्याबिरोधीनि अपितु (तमेतं वेदानु- 
व्वनेन ब्राह्मणा बिधिदिषन्ति यज्ञेन दानेनः इत्यादिश्वुतौ नित्यकमेणां 
वेदिकाग्निहोत्रादीनां बि्योत्पादकत्वमुपलभ्यते । 

( ४।९।१८ ) अष्टादशसूत्रं॑त्रयोदशमधिकरणमेतन्निर्दिंशति यत् 
तमेतमात्मानं ग यज्ञेन विविदिषन्ति? इत्यत्र अग्निहोत्रदिः आत्मज्ञाना- 

गत्वं प्रतिपाद्यते किन्तु यत् यज्ञादि एवं जानानेन पुरुषेण - 
वात्मज्ञानसाधकम् अन्यत्त न॒ इत्यनियमः तथा चोक्तम्- तेनोभौ कुरुतो 
यश्चेतदेढं वेद् यश्च" न वेद्”; इत्थं चेवमजानेनापि पुरुषेण कतमग्नि 
होत्रादि कमं भात्मन्ानसाघनं भवति । आप् ; विधाविद्ीनात् , ब्राह्मणात् 
विदुषो ब्राह्मणस्य स्वतो विशिष्टत्वमिव विद्यासंयुक्तमग्निदोत्रादिकम् 
कमं विद्याविहीनदम्निहोत्रादिकमणः विशिष्टम् । तथा च श्रुतिः- 

धयदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव बीयवत्तर 
भवति” इति । 
( ४।१।१६९ ) चतुवंशमधिकरणमूनन्निंशतितमं सूत्रमेतत्मरतिषाद- 

यदुपसंहरति यत् अनारब्धफलयोः पुण्यपापयोः बिद्यासरामथ्योत् 
क्षयः । इतरे तु अथौत् आरब्धफले पुण्यपापे ( ब्रह्मवित् ) उपभोगेन 
ध्वपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते । तथा च श्रुतिः- 

१-दे० श्रु उर ४।४।द्२ २. छार १।१.१० 

४. छा० ढ० १।,१।१० ५. तत्रेव ६।१४।१ 
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"तस्य तावदेव चिरं यावन्न बिमोच्ये अथ *सम्पत्स्ये; तथा, ब्रह्मेव 
सन् शरह्माप्येतिः । शयं चारब्धफलभोगः शंकरायुसारम् इदेव जन्मनि 

परिसमाघ्नोति इति बिद्या सबोज्ञानविनाशतया जन्मान्तरजननमरण- 
हेतुत्वाभावात् ब्रह्मविद् मुक्तः संजायते । 

रामानुजमते तु आरज्वफलयोः क्म॑णोः भोगेनैव क्षपयितव्यत्वात् 
तयोः पण्यपापयोरेकशरीरोपभोग्यफलत्वे तच्छरीरावसाने, अनेकशरीर- 
भग्यफलत्वे च तदनेकशरीरावसाने ब्रह्मविदु ब्रह्म सम्पद्यते । 

निम्बाकस्तु पारिजातसौरमभे "विद्वान् आरन्धकार्ये तु सुकृतदुष्कृते 
गेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पशते, एवं भोगस्य एकजन्म-जन्मान्तरान्य 
तरानिरदंशपूषैकं सामान्येनेब ब्रह्मैकत्वं प्रतिपादयति । 

चतुथोध्यायस्य द्वितीयः पादः 
पादपरिचयः--गतप्रथमपादे उपासनाबिषयं निर्णीय येषां जीव 

न्मुक्तमहापुरुषाणां ब्रह्मलोकगमनं न सभ्मवति तेषां कथं परमात्मप्राप्ति- 
रिति विचारितम् । अस्मिश्च द्वितीयपादे ब्रह्मविद्योपासका ब्रह्मलोकं 
( कायब्रह्मलोकम् ) गच्छन्ति इति तेषां गमनप्रकारः वण्यते | 

एतत्पादबषिषये शंकरस्यायमभिप्रायो यत् इह केवलसगुणोपासकानां 
गतिरबधारिता किन्तु महषिंणा बादरायणेन. सगुणनिगुणान्यतरोपास- 
कयोनोमप्राहं न कश्चिद् भेदः प्रदरितः, अन्येन न केनापि च माष्य- 
कारेण स समर्थितः, सूत्रसमृहक्रमः भपि न शंकरसिद्धान्तमनुमापय- 
तीति न कस्यापि भेणीविशेषोपासकविषयस्य बणेनमिह वक्तु शक्यते । 
इत्थं च सवप्रकारोपासकानां मृत्युकालीनाबस्थाया एष बणेनमस्य बिषयः 
परापरज्रह्मविषये परापरविदाधिषये चापि शंकरस्यात्रेदं तात्पयं यवि 
सवत्र विदुषः ( परब्रह्मणः, परस्या विद्याया उपासकस्य ) तथा अविदुषः 
(अपरब्रह्मणः परस्याः विद्यायाः उपासकस्य) च मध्ये भेदःभ्रद्शितो बतेते। 
यथा च सप्रदशसूत्रे बच्यते- "समाप्ता प्रासंगिी परविद्यागता चिन्ता, 
सम्प्रति त्वपरविद्यानिषयामेव बिन्तामनुवतेयति,° बिह्धान् ब्रह्मणा एकी- 
भवति । अविदुषश्च नोपास्योपासकमभेदः शान्तिमुपगच्छति । किन्तु 
अन्ये भाष्यकाराः एवंभूतं न कमपि भेदमुपबणेयन्ति इत्यवरिषटपादत्र- 

१, तत्रेब ६।१४।१ द, शु० ० ४।४।७ 
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ये तेषां मते एकप्रकार एव षिद्रान् । सूत्रालोचनसमये यथास्थलमेतत् 
प्रदशंयिष्यते यत् तत्र एवंभूतो भेदो न्यायसंगतो न षा । 

प्रतिपाद्यसंकेतः--अस्मिन् पादे- 
( १) शंकरमते भ्रियमाणस्य उत्ान्तिप्रकारवणेनम् | 
(२) रामायुजमते चापि भ्रियमाणस्य उत्करान्तिप्रकारनिरूपणम् । 
८३ ) निम्बाकंमते च बिद्रदविद्ठत्साधारणोत्करान्तिनिरूपणम् । 
( ४ ) मध्वमते च देवानां मोक्षः तथा उत्करान्तिनिरूपणम्। 
(४) वल्लममते च पुष्टिमार्गीयस्यं मयोदामार्गीयस्य च सद्योमुक्तिः 

क्रममुक्तिप्रकारकथनम् | 

सविर्ठेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपंचकसमीक्षणम्- 
आद्यं सूत्रषट्कं शंकरमते अबिदुषः उतक्रान्तिम् अधिकरणत्नयेण 

इत्थं बणेयति यत् उपशान्तदेहौषण्यस्य ८ मृतस्य ) सर्वेन्द्रियाणां मनसि 
सम्पत्तिः, मनसः शभ्राणे स प्राणः जीवे तथा च स प्राणसम्प्रक्तोऽध्यक्षः तेजः 
सषहटचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सुचमेषु अवतिष्ठते । एष एकस्य अन्य- 
स्मिन् लयो न स्वहूपेण अपि तु वृत्या जायते । यतो हि मनसो बागिन्द्र- 
यस्य अप्रङ्ृतित्वात् उपादानकारणाभावात् न वागिन्द्रियं तत्र स्वरूपेण 
प्रतिपत्तु शक्नोति । यस्य हि यतः उत्पत्तिः तस्य तत्रैव प्रलयस्य न्याय्य- 
त्वात् , यथा मृदि शरावस्य । इत्थं च मनोवृत्तौ वतंमानायाः वाग्ृत्ते 
ूर्वोपसंहारो न च इृत्तिमत्या वाच एव मनस्युपसंहारः इति । , एवंचाभे 
अबिभागोः वचनात्" इतिसूत्रस्य जागूकत्वेन वागिन्द्रिये उपरते अपि 
मनः प्रवृत्तौ हश्यमानायाम् च, “लस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि 
सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्,” इत्यत्र 
वृ्त्युपसंहारविवश्षायां बा"दृत्तिः पूवमुपसंहवियते मनोडृन्तावुपस्थितायामि- 
स्येवाथः । एवं चक्षुरादिवृत्तीनामपि सवृत्तिके मनसि लयो बोद्धभ्यः। 

रामालुजनिम्बाकौं इद अधिकरणत्रयेण विदुष एव साधारण्येन 
उत्क्रान्ति निर्दिशन्तौ लयस्य नापि स्वरूपेण नापि च वृत्त्या अन्यस्य 
अन्यस्मिन् सम्पत्तिः ( लयः ) अपि तु संयोग इत्यथ करुतः-- वाचो 
मनसा संयोगमात्रं सम्पत्तिः न तु लयः इत्यादि । 

"तच्च भ्राणेन^ संयुज्यते, । 
[1 भी [कष ए श । 1 

१. छार ° ६।८। 8 २. ब्र° सू ४।२।१६ 

व. @आ1° ६।८.६ ६, द° भाग ¶्र* २७४ 

५, निर भा० ° ५३७ 



हितीयः अष्यायः १९१ 

मभ्वाचायेः अत्र सूजेषु वाङ्मनःप्राणप्रश्तिशब्दान् तत्तदधिधठित- 

हेवता्थकान् अभ्युपगत्य इ रद्राग्निप्रद्तिविभिन्नदेवानां मोक्षोटक्रान्ति 

प्रतिपादयति । तथाहि--देषानां मोक्ष चत्रान्तिञास्मिन् उच्यते । तथा 

च्च बागमिमानिनी उमा मनसः अमिमानिनि शद्रे बिलीयते- 

दमा वै वाक् सभुदिदष्टा मनो रद्र उवाहृतः। 

तदेतन्मिथुनं ज्ञात्वा न दाम्पत्याद्धि हीयते ॥* 

एवमपरे अपि तत्तत्सूत्रेषु तत्तदभिमानिदेवानामथेस्तत एव अव- 
गन्तव्थः । बत्लमाचार्य् चतुर्थ॑सूत्रे उपगमशाब्दस्य पुष्टिमागे अभ्युपगमः, 

` स्वीकार इत्यथ कृत्वा आयसूतरचतुष्टये पुष्टिमक्तः निर्दिशति । यस्य च 

पुष्टिमक्तस्य हृदये बाह्मरूपेणाधिभूते आन्तरिकलूपेण वा प्रकटिते, भग- 
बति प्रलीयमानेषु सर्वेन्द्रियप्राणादिषु स भक्तः सथो भगवतस्वरूपैकत्व- 
समवाप्नोति । 

पंचमसूत्रं च परतः मयोदाभक्तं निर्दिशति, स च संयमाध्ुपासनया 
अगवतो भक्ति कुर्वन् सुक्तिमन्विच्छति । भस्य सर्वेन्द्रियाणि भूतेषु 
( न सा्षात्परमा्मनि ) लीयन्ते । तथा हि--"यत्रास्य पुरुषस्य 

सृतस्याग्नि वागप्येति । बातं प्राणाश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः शरोत्रं 

पृथिवीं शरीरम भाशाशात्मौषधीर्लो मानि वनस्पतीन् केशा अत्सु लोहितं 

ष्व रेतश्च निधीयते, ° 
षष्ट सूत्रमेततप्रतिपाद्यति यत् प्राणरस्तेजसि इत्यत्र प्राणस्य 

तेजस्यवस्थितिरक्ता, तत्र प्राणसम्परक्तः अध्यक्षः तेजःसह चरितेषु मूतेषु 

देहबीजमूतेषु सुचमेष्ववतिष्ठते इत्यथः । प्राणस्य तेजस्येव अवस्थिति प्रति- 

पाडयन्त्या अपि श्युतेः 'स भध्यक्तेः इत्यभ्यक्षस्यापि अन्तराले उपसंख्यात- 
त्वात् ( यः कनत्नात् मथुरां गत्वा पाटलिपुत्रं गच्छति सः अपि खुष्नात् 
पाटलिपुत्र गच्छतीतिवत् तथा वक्तु शक्यत्वात् ) छन्तु उत्करमणकाले 

एकस्मिन् तेजस्येव न जीवस्य स्थि।तः । श्रुतिस्त्यनुरोधेन तेजः पदस्य 

पंचभूतानायुपलक्षकत्ात् देहस्य च पां चभोतिकत्वात् पंचस्वपि भूतेषु 

तद्बस्थितिर्बोदधव्या । 

१ मभ्वभाष्ये १६५ पटे उदुषतम् श्छन्दपुराणवचनम् 

२, पुष्टिमितो मगवतो विशिषटकृपया स्वीकृतः मर्यादामरूवे पाथनादिभिमुकति- 

भग्विच्छति । 
३. ¶० ड ° २।१।१६ ( याते नागव बनम् ) 

8० छा ° ६।८॥१० 

न = = = ~ ज~ चछण्- == ~ न ० ॥ त 1 1 त य 



१९६ बहासुत्रप्रसुलभाष्यपल्कसमीक्षणम् 

एतस्य पादस्य अबशिष्टसूत्रेषु बहूनि सूत्राणि विभिन्नाचायेर्विमिन्न- 
तया व्याख्यातानि, शंकरबल्लमी च तत्र क्रमशः श्नस्य भके 
वैशिष्टेयं निरदिंशतः । 

सप्तमं सूस्चमेतत्प्रतिपादयति यत् एताबःपयेन्तम् उक्ता एषा वाङ्मन- 
सीत्याययुत्कान्तिः अविशेषश्रवणात् आद्त्युपक्रमात्, अथौत् दक्षिणोत्तर- 
मार्गो पक्रमं यावत् (देवयानमार्गो पक्रमं यावत्) बिदुषः अविदुषश्च समाना । 
किन्तु गमनमागीरम्भे विोषः संजायते भविद्धान् देहबीजभूतानि भूत- 
सृदमाणि आश्रित्य कर्म्॑रेरितः देहमदणाथं संसारमागच्छति । विद्रोस्तु 
क्ञानप्रकाशितं सोक्षनाडी ( सुषुम्ना ) द्वारम् आश्रयते । "विद्ययामृतम्? 
इतिश्ुत्या विदुषा अग्रतत्वंप्राप्रव्यं तत्त॒ न देशान्तरायत्तमिति कथं तस्य 
भूताशभ्रयत्वं सत्युपक्रमः ( अन्यतरयानोपक्रमः ) वा इति संशये तु शंकर- 
मते यदा उपासकः अविद्यादिक्लेशान् ( शरी रेन्द्रियादिसम्बन्धान् ) 
निःशेषेण अनुपोष्य अथौत् अदग्ध्वैव अपरषिद्यासामर्थ्यन अपिक्षिक- 
ममृतत्वं प्रेष्सते तदा निराश्रयाणां प्राणानां गतेरनुपपन्नतया अयं सत्यु- 
पक्रमः भूताभ्रयत्वं च सम्भवति इत्येतदुन्तरम् । 

किन्त्वत्र एतद्क्तव्यं यत् सत्याम् अविद्यायाम् अमृतत्व-( मोक्ष )- 
लाभस्य न॒ कथिदप्यथः । श्रुत्यापि त्रापि पवंभूतामवस्थामनुलक्द्य 
असृतत्वपदं न उ्यवह्ृतम् › भनुपोष्य' शब्दस्य च परित्यागम् भछ्त्वा 
इत्यर्थः ( इन्द्रियादिसहित एवमुक्तः पुरुषः अपि मोक्षमाग गच्छतीति 
भावः ) इत्थं च (अनुपोष्य चेदम् अद्वा अत्यन्तमविद्यादीन् क्लेशा- 
नपरषिद्यासामथ्यीत् भ पिक्षिकमसृतत्वं प्रे्सते, सम्भवति तत्र खस्युप- 
क्रमो मूताश्रयत्वं च। न हि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते" 
तस्माददोषः, इति शंकरोक्तिः सूत्रवाक्ष्याथद्ारा न कथमपि प्रतिपद्यते 
भतः नितरां काल्पनिकी । 

अवशिष्टे समस्ते एतस्मिन् पादे निम्बाकंः रामानुजमन्वसरत् इति 
तन्मते बिद्रदषिदुषोः समाना गतिः । 

“यदा स्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः 
धथ मत्यः असतो भवत्यत्र ह्य समश्युते* ॥ 

१. सूतिः मागः 
. अनुपोष्य इर्येतत शं करराभाअनुभते “उष-दाहि" इत्यस्य स्पम् । वैडिक- 

मुनिना हरप्रघदेन तु निनन्रहमपुन्रीयश्तेः ८१६ इत्यस्मिन् पृष्ठे निबाघकर्मणो बधते 
रपं नोषतेरदाहिकमेणः तेन तस्य शदीरं भुकट्वा इत्थं, अतिपादितः.। 

१-४. शां° भा० २४१२ (अण्प्रन्मार्घं०) ५. बु ठर ४।४।७ 
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इत्यत्र गत्यादिमन्तरेणैव श्रयमाणं षिदुषः भगृतत्वं तु शरीरेन्द्रि 
यादिसम्बन्धमदग्ध्वैव यदुत्तरपू्वौर्धयोरश्लेषधिनाशरूपं ( पूरवपादोक्तम् ) 
भ्राप्यते तद्िषयकम् तथा “अत्र ब्रह्म समश्नुते इति यदुक्तं तत्तपासन- 
वेलायां यो ब्रह्मानुभवस्तद्धिषयकम् । 

( ४।२.८-११ ) शंकरमते एतदधिकरणमेतस्रतिपादयति यत् तेजः 
परस्यां देवतायाम् इत्यत्र प्रकश्णसामथ्योत् तस्य प्रयतः पुंसः ८ प्रायणं 
कतुः पुरुषस्य ) साष्यक्षम् सप्राणम् , सकरणमरामं भूतान्तरसितं 
भ्रष्त॑ तेजः परस्यां देवतायाम् परमात्मनि सम्प्यंते ( बिलयं याति ) 
इति यो बिलय उक्तः सः न साकल्येन तत्क्षणमेव जायते अपि तु तत्र 
तत्तेज भआादिभृतसूदमश्रोत्रादिकरणाश्रयभूतं ` आ ऽपीतेः ( आ अपीतिम् 
बरह्मणि अप्ययं लयं यावत् ) सम्यग् ज्ञानेन संसारात् मोक्षं यावदित्यथः । 
पथक् अवतिष्ठते । स्येव च सूच्मस्य शरीरस्य एष उष्मा यमेतस्मिन् 
शरीरे संस्पर्शेनोहमाणं विजानन्ति तथाहि सृतावस्थायां देहे अवस्थिते 
अपि विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देदगुणेषु उष्मा नोपलभ्यते । 
जीवदशायां तुपलभ्यते । भअत एष एतदुपपन्नं भवति यत् प्रसिद्धशरीर- 
ठ्यतिरिक्तशरीरमाभितः एवैष ऊष्मेति । तथा च शतिः, “उष्ण एवष 
जीविष्यन् शीतो मरिष्यन् / शत एव च सुदधमशरीरम् स्थूलशरीरबिनाशे 
अपि न बिनश्यति | 

रामानुजनिम्बाकनु सरेण इमानि सूत्राणि पृषोधिकरणसम्बद्धानि, 
इत्थं च "अथ मत्ये: अमृतो भवति” इति श्रुतौ उक्तममृतत्वम् जीबात्मनः 
शरीरस्य च नाव्यन्तिकसम्बन्धविच्छेदे न सम्बन्धबिनारोनामृतत्वं सुच- 
यति । तदषस्थाप्राति यावत् देहसम्बन्धलक्षणस्य संसारस्य, "तस्य ताव- 
देब चिरं यावन्न विमोच्ये अथ सम्पत्स्ये इत्याद्ावुपलब्वेः । सुदमशरीर 
च जीषमनुगच्छति इत्यस्यापरं प्रमाणम् , किन्त्वेतत्स्वीकारे दशमे सूत्र 
सप्तमसूत्रस्येव पुनरुक्तिप्रसंगेन तदवेयथ्योपत्तिः। भथ चेतस्येव सूदमशरीर- 
स्य कविद्धिधमानोपपत्तेःप्रक्रान्तमरणस्य जनस्य मरणासपराक् काचित्कः 
ऊष्मा स्थूज्ञे शरीरे समुपलभ्यते न चेव ऊष्मा स्थुलशरीरस्वेवेतदक्त 
शाक्यते तथात्वे ब सर्वस्मिन् शरीरे तत्समुपलम्धिसम्भवात् । इत्थं चेत. 
त्सुदमशरीरस्य एथगवस्थितिरेष पूवेस्मिन् सप्तमसूत्रोक्तादृतत्वस्य लाक्ष- 
णिकत्वप्रदशेने भरमाणान्तरम् । | 

एतस्य पादस्य अवशिष्टानि सूत्राणि बिभिन्नतया व्याख्यातानि 
इत्यस्मतसमालोष््यविषयस्य सर्वेथा उपयोगीनि । 

१६३ ब्र 
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( ४।२।१२-१४ ) एतेषां सुत्राणां शंकरमते षष्ठं परथगधिकरणं पर- 
ब्रह्मषिवः ( ज्ञानिनः ) गतिमित्थं बणेयति यत् तस्य स्थूलशरीरात् सूदम- 
शरीरोत्करान्विः न जायते, तत्र दादशसुत्रं पूवपक्चमवतारयदित्थम्थेयितुं 
शक्यते--यदि चेत्थं प्रतिपाद्यते यत् (न तस्य प्राणाः उत्कामन्ति" इति 
श्तौ परनरह्मविदः शरीरातप्राणानायुत्कान्तिः निषिभ्यते, तन्न; शारीरात् 
आत्मनः एष उक्रान्तिप्रतिषेधः शरीरात् प्राणानाम् उत््रान्तिप्रतिषेधो 
न । न तस्मास्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, इति शाखान्तरे 
पंचमीप्रयोगात् । सम्बन्धसामान्यविषया हि ष्ठी शाखान्तरगतया 
पञ्चम्या सम्बन्धविशेषे स्थाप्यते । अतस्तस्मादिति च प्राधान्यादभ्यु- 
दयनिःत्रेयसाधिकङृतो देही सम्बध्यते, न देहः न तस्मादुञ्िक्मिषोर्जी- 
वात् प्राणाः अपक्रामन्ति-सदैव तेन भवन्तीत्यथः । इत्थं च पूर्वपश्चिमते 
परब्रह्मविद्ः ( ज्ञानिनः अपि ) शरीरात् सूदमशरीरात्करान्तिजीयते इति 
ज्ञानवेयथ्येम् | 

त्रयोदशं सूत्रमित्थं सिद्धान्तपष्चं सूचयति, "यत्रायं पुरषो, नत्रियते' 
इत्यत्रातं भागप्रश्ने “अत्रैव समलीयन्ते इत्थं प्राणानां भ्रषिलयं प्रतिज्ञाय 
त्सिद्धये, “स उच्छरुयति आध्म।यति आध्मातो सृतः शेते, 
इति सः शब्देन पराग॒ष्टस्य प्रकृतस्य उत्क्रान्त्यवधेःः पुरुषस्य देहस्य 
उच्छ्ुयनादीनि तिः प्रतिपादयति, उन्द्रुयनादीनि च देहस्यैव स्युनं 
देहिनः तत्सामान्यात् न तस्मात् प्राणाः उकत्करामनिति अत्रैव समवलीयन्ते? 
इत्यत्रापि भेदोपचारेण देह दिवोःकरमणस्य प्रतिषेधः, इत्थं चात्र देदादुक्रम- 
णनिषेधोपलब्धौ “परन्रह्मविदः अपि देदादुःकरान्तिभवति, प्रतिपेधस्य वेद्य 
पादानविषयत्वात्" इति यदुक्तम् । कंच, इददारण्यके अपि “चक्षुषो 
वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो बा शरीरदेशेभ्यः तमुकरामन्तं प्रायः अनूत्का- 
मति "2 श्त्येषमवबिद्ठद्विषयेषु सप्र्पचसुत्कमणं संसारगमनं च दशै. 
यित्वा “इति तु कामयमानः, एवमविद्धत्कथामुपसंहत्य अथ अकामय- 
मानः” इति षिद्ध सं व्यपदिश्य तद्विषये अपि वचेदुल्ान्तिमेव प्रापयेत् 
तदा तदुढ्यपदेशः असमंजस एव स्यात् । तस्मादवि द्द्विषये प्राप्रयो- 

१. धु° ० ३।९।११ 
१० त्र पुङषशान्शवाच्यो देह एव शत्ययम् दर्कान्रपवधिषश्च्यते । स शब्द. 

वरासृष्टस्य प्रकृतस्य पुरुषस्य उच्य यनादिषमेश्य जीवत्वायोगात् इत्यथः । 
[ रत्नप्रभा २४२२.१२ ] 

द. शु० उख ४।४।द ४-४, श्रु० उ ४।४।६ 
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गरयुरकरान्तयोरबदरद्विषये भतिषेषः इत्येष व्याख्यानं युक्तम् । न च सबेगत. 
अर्मात्मभूतस्य प्रक्षीणकायक्मणः निमित्ताभावात् खल्ान्तिगेतिबो 
उपपद्यते; श्रद्रौव सन् ब्रह्माप्येति" अत्र जहम समश्युतेः इति च एवंजा- 
तीयकाः श्रुतयश्च गस्युत्करान्त्योरभावं सूचयन्ति । 

रामानुजनिम्बाकौ च द्व।दशत्रयोदशसूत्रयोरेकमेव सूत्रमिति मम्ये- 
ते । ष्यं चाप्युभयोः समानाथम् , 'एतयोम॑ते ह।दशत्रयोदशचतुवंश- 
सूत्राणि पूत्रीधिकरणतः सम्बद्धानि विदत्सामान्यमेब निर्दिंशग्ति । तयो- 
रयं भाषः-न्रदृदारण्यक 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" इति निषेधदशे- 
नान् षिदुषः स्थूलशरीरात् सूदमश रीरोरक्रान्तिन जायते इति न वक्त 
व्य् । यतो हि तस्य इत्यनेन तत्र शरीरिणः ( जीवात्मनः ) न देहस्य । 
स्पष्ठं चैतत् तस्मिन्नेव वाक्ये "तस्यः इत्यस्य स्थाने (तस्मात् इति पट- 
तां माध्यंदिनानामाम्नाये । इत्थं च तस्य ( जीवात्मनः ) प्राणोत्ान्तौ 
अजायमानायामपि शगीर।दुःकरान्तिभेवत्येवेति सिद्धम् । भ्यत्रायं पुरुषो 
म्रियते" इति बहद्।रण्यके पठितः ए रुषशष्दो न विद्वांसमपि तु पुरुषसा- 
मान्यं सूचयति इत्थं चास्माभिरवलोक््यते यत् शंकरमते य.एव पूेप्चः 
स रामानुजनिम्बाकंमते सिद्धान्तः । 

शकराचायंश सूत्रमेतत् पाथक्येन परित्वा (प्रतिपेधादिति, चेन्न 
शारीरात्" एतावद कं स्वतन्त्रं सूत्रं (स्पष्टो केषाम् एताबश्वापरं सूत्रं 
स्वीक्रत्य पाथक्येन तदूत्याख्यां कृतवान् । तत्र प्रथमोक्तांशं व्याख्याय 
शंकरः अभिधत्ते = यत् पूवपक्षीयमिदं सूत्रमिति परवर्तिनः अशस्य, “स- 
प्राणस्य च प्रवसतः" "" ` स्यारभ्य अत्र ब्रह्म समश्न॒ते इति चैवंजा- 
तीयकाः श्रतयो गत्युत्ान्त्योरभावं सूचयन्ति" इति इत्थं िरोधिनो व्या- 
ख्यादयस्य कथमपि सामंजस्याभाव्रे अपि यथाप्रसंगं शंकरमतमिह क. 
विदालोच्यते- 

( १ ) भ्रतिपेधादिति चेश्न शा।रीरात्” इत्यस्य पूपश्चत्वे ^स्पष्टो धेके- 
षाम्? इत्यस्य च सिद्धान्ता शत्वे भगवतो व्यासस्य न कश्चिल्लिदशः सूत्र 
सूत्रांशे वा कृतः अवलोक्यते । ब्रह्मसूत्रे हि भगवान् व्यासः पक्षव्याबतेने 
( पक्षान्तरकथने ) उत्तरस्थानीये सुत्रे प्रायः सर्वत्र तुः बाना 
इत्याथन्यतमशब्दं सज्निविष्टवान् । अत्र च तथा न बतंते इति ‹स्पषटो श्चेके- 
षाम्? एषः अंशः पूर्वोक्तां शस्येषव पोषकः प्रतिभाति न तु तद्धिपरीतमत- 
्ञापकः इत्येततममाणस्वहूपम् पतत्सत्रसंबटनेन -सह -अभ्यसुत्रह्मय- 
संघटनममिलदयीकरणीयप् । 

१. व्रण सू० ४।,२।१द् १. तत्रेव ४।१६।१३ 
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(न भसेदादितिचेन्न प्रस्येकमतद्रचनात्ः तथा अपिः वचेवमेकेः 
इत्यत्र प्रथमसूत्रे "भेदात् इत्येषः अंशः पूवेपक्षीयः तं च परस्थितेन “इति 
चेत्? इत्यनेन प्रद्श्यं तदुत्तरमेव भगवता व्यासेन नकारनिषेधः कृतः । 
तव्नभ्तरमेव च ्रत्येकमतट चनात्" इति वाकषयहारा तत्कारणं प्रदर्शितम् 
तथा अपि चैवमेकेशहत्यभिमसुत्रेण तदुक्तकारणस्य समर्थनं कृतम् । प्रस्तु. 
तसूत्रहयस्यापि संघटनं नितरामुक्तसूत्रहयसंघटनानुरूपम् । इति पूेदर्थि- 
तरीत्येव तदथेप्रहः समुचितः । तथाहि--्रतिषेधात' एतावान् अंशः 
पूर्वपक्षीयः तं च “इतिचेत्, इत्यनेन तत्परस्थितेन वाक्येन प्रद्श्ये 
तदुत्तरे नकारः कथितः । कुतश्चन ? इत्यस्य कारणं प्रदशेयितुं सूत्रकारेण 
८शारीरात्" तच्चैव समथंयितुं “स्पष्टो ह्ये केषाम्” इति वाक्यद्वयं प्रतिपादि. 
तम्" । इत्थं पूवौपरोभयसूत्रसंचटनपय्योलोचनया इत्थं ज्ञायते यदस्य 
सूत्रस्य अंशद्यमेकमेव सिद्धान्तं प्रतिषाद्यतीव्येकेनांरोन पूपक्षः शेषां- 
शेन च तदुत्तरपक्षः इतिशंकरस्याभिप्रायो नानुमितिपथमवगाहते । 

( २ ) समानाचार््यु"पक्रमात्ः एतत् अस्याध्यायस्य द्वितीयपदि 
सप्रमं सुत्रम् शंकरेण इदमित्थं व्याख्यातम्- समाना चेषोरकान्तिः 
बाङ्मनसीत्याद्या विद्वदविदुषोः आघरत्युपक्रमात् भवितुमहंति अविशेष. 
भवणात् । बिद्रदबिदुषोः ( ब्रह्मज्ञाब्रह्मज्ञयोः ) उरकान्ति कृमः-( बागा- 
दीन्द्रियाणां मनसि, मनसश्च मुख्यश्राणे, मुख्यप्राणस्य च जीवेन सहै- 
कात्म्यभावः ) तुल्यः । श्तौ हि कस्यचिदपि भेदस्य उल्लेखो न ̀ वतेते । 
सप्तमसूत्रे अमृतत्वं चानुपोष्य' इत्यस्य शंकरानुसारिणः अथस्य असं- 
गतिस्तु तत्रेव श्रद्शिता। कथमेतदुपपन्नमिह स्यात् यत् सूत्रचतुष्का- 
नन्तरमेव भरिमन् द्वादशो सूत्रे सूत्रकारो निष्कामस्य विदुषः उतक्रान्त्य- 
भवं प्रतिपादयेत् । यदि च शंकरमीम।सानुसारं सगुणनिरणोपाक्षक- 
भेदेन एषा उत्क्रान्तिः अनुत्क्रान्तिश्च सूत्रकाराभिमता स्यात् तदा सूत्रा 
न्तरं धिरच्यावश्यं तेन तन्निदिश्येत । न च क्तापि तथा तेन निर्दिष्ट 
मिति न तथा तदभिप्रायः । किंच, वृतीयाध्यायस्य तीये पदे सप्पंचा- 
शत्तमे सूत्रे ( बिकल्पोऽषिशिष्टफलत्वात् ) एष निर्दशो विहितः यत् स्वं 
बिधोपासनानाम् ( विधानाम् ) ब्रह्यावापिरूपमेकमेव फलम् । इत्थं चेवं 
भूत भेद कल्पनायाः न किमपि कारणमवलोक्यते । 

( ३ ) निष्कामाप्रकामार्मकामपुङषगति विषयकश्रतिथुदु धृत्य शंकरा. 

१, तरव ३।२।१२ २. तश्रैव २,२।१४ 
ह. अ० सू० ४।२।१९ तथा ४।९।१३ ४. तत्रेव ४।२।७ 
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चार्येण स्वकीया व्याख्या समथिता । किन्त्वत्र एतद् जिक्ञास्यं यत् सशु- 
णन्रह्मोपासकः समुपलन्धन्रह्मज्ञानः) शिद्रत्पदवीमवाप्तः, अनिष्कामः जपि 
जह्मविद् भवति न वा । जीवितदशायामेब तस्य बहयज्ञानावाधिसम्भाबना 
शरत्यनुसारेण सूत्रकारेण ठृतीयाभ्यायान्तिमपादमारभ्य चतुथौष्यायपय्येन्तं 
सर्वत्रैव प्रतिपादिता न च शंकरस्याप्यत्र छत्नापि वैमत्यम्। एतेनावश्यम् 
एतत्स्वीकतेव्यं स्यात् यत् स॒ जीवितदशायामेव आप्तकामो जायते | 
जह्मदरशाने दहि जीवस्य हदयम्न्थिच्छेदः पूर्व संचितकमं घमूषश्चयः, भारन्ध- 
कमसु च तदनवलिपिः, एतत्सवं सगुणनिशुणोभयोपासकाभेदेन सश्र 
तिभ्रामाण्यं सूत्रकरेण पूवमेव प्रमाणीकृत्यापि इृतीयाध्यायीयोपासना 
प्रकरणे स्पष्टतया एतन्मीमांसितं यत् उपासनानाम् ( बिथानाम् ) 
भिन्नत्वे सत्यपि सवता ब्रह्मविद्यानां ब्रह्मावाप्निरूपमेकमेव फलम् | 
सिद्धायां च ब्रह्मोपासनायां जीषित काले एव ब्रह्मदशंनलाभः इति। सगुण- 
नद्यो पासका इव निशंणन्र्मोपासका अपि ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तरं जीवन्त्य. 
वेति स्बविधन्रह्योपासका जीवितकाले एव निष्कामत्वमाप्तकामस्वं 
वा अवाप्तुं शक्युवन्ति । इत्थं च जीषन्मुक्तानां स्वेबिधन्रह्मोपासकानाम् , 
शकामनिष्कामात्मकामाप्रकामत्वे श्त्या सूत्रकारेण वा नान्तिमकालग- 
तिविषयकं कापि पाक्यं निर्दिष्टमिति शंकराचायेकृतपाथेक्यक्रल्पना 
निमूला प्रतिभाति । 

केवलस्य अनिरदेश्यस्य सब्रूपस्य ब्रह्मण उपासकानाम् भनन्द्- 
वर्जितकेवलचिद्रूपस्य ब्रह्मणो बोपासकानाम् देहपातानन्तरं न 
कापि गतिरपि तु सवेज्ञस्वेशक्तिमदानन्दमयसरगुणन्रह्मोपासकाना- 
मेव देहपातानन्तरं गतिभेवतीस्थं नह्मवित्युरुषेषु भेणीबिभागस्य 
वस्तुगत्या न कश्चिदपि संगतो हेतुरबलोक्यते । "यथा क्रतुरस्मिन् लोके 
पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति” इतिश्रुत्या येन रूपेण ये उपासना 
कुन्ति तेषां तद्रपताप्राप्तेः स्पष्टतयाभनि पादनात् । सगुणन्रह्मोपासक्ा- 
श्ासंख्यश्चुतिसम्मतसर्बव्यापिस्ेशक्तिमद्रपेणेव ब्रह्मोपासनां छबेन्तीति 
निरौणन्क्षोपासकस्य ब्रम यथा यथा उपासकस्वरपं सन्निकटति तथा तथेव 
न तत् सगुणोपासक्रात्मनो दूराद् बतंते । सवंजीवारमनां तस्येव चिदंश- 
मात्रत्वात् । निर्गणोपासकाः तस्य परमात्मनो न कमपि रुणं ध्यायन्ति । 
सगुणोपासकाश्च गुणेः सह तदु भ्यायन्तीतीयानेव केवलो भेदः । अदूर्- 
स्थित च तत् उभयोः पन्ते वतते । उभावपि निष्कामी, उभावपि आत्म. 
कामौ; जीषितकलि च ब्रह्मसाश्षात्कारेण आप्रकामौ भवितुं शक्सुतः। न 
च्वापि श्रुरया सूत्रकारेण वा कापि तयोः पाथक्यप् अग्तिमगतिभिभ्नत्वं 
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च प्रद्रितम् इति निशुणोपासकानां गतिनिषेधस्वीकारे सगुणोपास- 
कानामपि अथौपत्यैव तथात्वं सिध्यति । श्रतिर्हिं अनेकस्थलेषु हाश- 
पुरषाणां देहपातानन्तरम् अ्िरादिमारगेण गति प्रतिपादयति। तथाहि- 
"एव सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं श्योतिरुपसम्पद्च स्वेन 
श्पेणामिसम्प्यते एष, आत्मा" । अन्यत्रापि (तयोध्वमायन्नतल- 
मेति? । भगवता सूत्रकारेणापीत्थमेव प्रदशितभिति शंकरसद्धान्तो न 
कथमपि बादरायणसिद्धान्तपदवीमारोहति । शंकराचार्येण च यान् हेतूना- 

धृत्य स्वकृतसूत्रव्याख्या संस्थापिता तेषामेकेकशः असंगतित्वमिह 
प्रन्थगौरवभिया न निद्श्यते। 

शंकरमते पंचदशषोडशसत्रे पाथंक्येनाधिकरणद्रयं निमिमाते पर- 
न्रह्मज्ञमेव च निदिशतः। अथं च तस्याभित्रायः यत् “एत्रमेवास्य परिदरः 
इमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं श््राप्यास्तंगच्छन्तिः इति श्रुत्या 
परब्रह्मविदः प्राणाः इन्द्रियाणि सुददमभूतानि च तस्मिन्नेव परन्रह्मणि 
अविभागाय प्रलीयन्ते न च तानि अविदच्छरीरादिव स्थूलशरीरादुत्का- 
मन्ति । एतदेव भिद्येते तासां नामरूपे पुख्ष हत्येवं प्रोच्यते स एषः 
अकलः.असृतः' मवति” अनया श्रुत्यापि प्रतिपादितम् । 

रामानुजनिम्बार्कौ अपि एतत्सुत्रहमयं प्रायः तेनैव रूपेण व्यास्यात- 
वन्तौ ङिन्तु न तौ एताभ्यां विरोपेण ब्रह्मबदमेव अपि तु विद्वत्सामान्यं 
निदिशतः। यस्य शरीरपातानन्तरं भूतानि इन्द्रियादीनि च. स्थुल- 
शरीरादुतक्रम्य परब्रह्मणि प्रलीयन्ते । | 

एत दिष्टावषेयं यदू रामानुजमते 'भविभमागः' अप्रथग्भावः प्रथग्भावा- 
नैः संसगेः। तन्मते पतेषामिन्दरियादीनाम् वाचः मनसि इव बरह्मणि 
सम्पत्तिन तु कारणे कायस्य इव लयः। 

निम्बाकेरतु *अविभागः' तादात्म्यापत्तिः ( नद्याः सभुद्रपतने इव ) 
इत्यर्थमाह । यश्च रामानुजाथौपेश्चया अधिकं संगतः भ्रतीयते । स्पष्टीकृतं 
चवैदत् निम्बाकंशिष्यभ्रीनिषासाचायङ्तवेदान्तपारिजातसीरमरीकायां 
वेदान्तकोस्तुभे- “नायं वाङ्मनसर्योरिव संयोगः किन्तु नघ्ाः 
समुद्रे इव भात्यन्तिकमे कीमवनम्' | 

रामानुजो हि बाङ्मनसयोः संसग भूतेन्द्रियादीनां ब्रह्मणा सह 
अविभागेन मिश्रयति इति सम्भवतः स एतत्पक्षं प्रबलयति यत् उभयोः 

१, छा० ८।३।४ २. तत्रेव ८।६।६ 
ह. प्रर खन ६।१ 
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( चिदचितोः ) ब्यक्तिगतो भेदः आत्यन्तिकरूपेण करिमन्नपि काले न 
जायते । रामास्य भविभागशब्देन यः कश्चिदपि अभिप्रायो भवेत् 
शंकरसिद्धान्ते तु भयम् भविभागशब्दो न तथा तस्य सिद्धान्तानुकूलो 
यथा लयसम्पत्यन्यतर शब्दः । 

सप्तदशं सूत्र॑नवममधिकरणमेतत् प्रतिपादयति यत् भ्रियमाणस्य 

पुदषस्य जीवो हृदेशमागत्य ततः शरीराद् बहिर्निगेच्छति । ख च िदुषः 

सुषुम्नानाद्या अविदुषश्च शन्यया कयाचिश्नि्गच्छति इति बिशोषः । 
यथाचोक्तं शांकरे- तस्मात् हृदयालये "* "+“शतं चेका च हृदयस्य 
नादयः तासां मूद्धोनमभिनिःखतैका। तयोष्वमायननमृतस्वमेति विष्व. 
ङडन्या उत्र्णे १भवन्ति' 

शंकरमते पषा अपरबिदुषो गतिः । रामानुजनिम्बाकों चेमां 
बिद्रत्सामान्यगति स्वीङ्कुरुतः । 

अष्टादशैकोनविंशसूत्रयोः दशममधिकरणमेततप्रतिपादयति यत् 
ुषुम्ना नादया बहिर्देहानिस्छतो जीवः उपासकनाडीसंखष्टसूयकिरणान् 
अवलम्बमानः किरणद्वारेण ब्रह्मलोकं गच्छति । शिराकिरणसम्पकंस्य 
च यावरेदभावबित्वात् निशाघु शशिरेषु दुदिनेषु अपि च तत्सम्बन्धस्य 
तथेव बतं मानत्वात् दिबारात्रौ बा मरणे न तद्ररिमिशिरासम्पकञ्याघातः | 

रामानुजनिम्बाकों च एकोनिशसूत्रस्य प्रथगधिकरणं स्वीकृत्य 
विदुषः क्म संयोगस्य याषेहभाविर्वात् इदानीं भन्धनामावे रात्राषपि 
मृतस्य विदुषो ब्रह्मसामीप्योपगमसिद्ेश्च 'निरिश्रतस्यापि षिदुषो नह्य- 
प्राति इत्यथं छुडतः । ५ 

 धिरोकरविशसूत्रयोः पादस्यान्तिममधिकरणमेतत्मतिपावयति . यत् 
दक्षिणायने भपि शृतो विद्वान् बिद्याफलम् ( ब्रह्मावापतिरूपम् ) प्राप्नोति । 

छत्र अपि शंकरमते (विद्वान्, शग्येन अपरबिदुषः ‹ नोल्छृष्टस्य ) रामा 

लुजनिम्बाकंमते च षिद्रत्सामास्यस्य निदेशः । 
मध्वाचार्थस्य सप्तमसूत्रतः षोडश सूत्रं धावत् अस्मिन् फलाध्याये 

लवरयवचव्यतेन प्रसक्ताया अपि विद्ध्तेः ठेकान्तिकमिन्नः सूत्राथः 
बयं च तमर्थं न कयापि समालोचनप्रयोजनविशिष्ट्था भपि तु केबलं 
तत्काल्पनिकार्थादाहरणनिर्विष्टि्ट्या पष इह॒ प्रदशेयामः । सप्रम- 
सूच्रतः चतुर्दशसु यावत् एकस्मिन्नधिकरणे प्रकृतेः ( लक्म्याः ) विष्णौ 

१. छा ८।६।६ ( शाग भा ए° २४२७) 
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 ( परमेश्वरे ) पूवसूत्रो्देवानाभिष लयो जायते न वेति षिषयञुपपादयम् 
सः लदमीनारायणयोः- प्रकृतेः ( लच्भ्याः ) परेशस्य च प्रतिं 
( स्वरूपं ) बणंयति । अत्र च तस्य अयमभिप्रायः यत् तस्या अमृतः 
त्बमनुपास्य स्वत एवासरृतत्वमिति सा विष्णौ न प्रलीयते अपि तु सव॑दा 
तस्मात् प्रथगवतिष्ठते। श्रकृतिश्च परमश्च दवेतौ नित्यसुक्तौ, नित्यौ च 
सबगतौ एतौ ज्ञात्वा" विसुच्यते । 

एतेनापि च तयोः नैसर्गिकपार्थक्यं समायाति यत् प्रकृतौ विलीनः 
संसारमेति अर्थात् प्रकृतौ विलयः संसारः कथ्यतते । परमेश्वरे च 
षिलीनः अगृतत्वमेति भथोत् परमेश्वरे लयश्च अगरतत्वम् ( मुक्तिः) 
परिभाष्यते । परमेश्वरश्च प्रकृतेः सूदमतरः ज्ञानानन्दादिगुणयुक्तश्चेति 
प्रृतेरुत्छष्टः । । 

भक्तेः परमेश्वरस्य च पाथंक्यगुणातिरि क्ता समानत्वमपि बतत । 
उदाहरणार्थं तयोर्नैतावता साम्यं यत् परमेश्वरः (ब्रह्म) ेश्वयोदिसम्पन्नः 
प्रकृतिश्च न तथा । वस्तुगत्या ब्रह्मणा सहेष साम्यनिषेधो जीषात्मानं 
निदिंशति न प्रकृतिम् । इत्थं च प्रकृतिपुरुषयोः साम्यं न वतेते इति 
( पुरुषेण सह प्रकृतेः साम्यनिषेधो ) न कथमपि वक्तुं शक्यते । शिग्, 

भ्रकृतिपुरुषयोरेतत्साम्यैषम्ये केषुचिद् बेदिकवाक्येषु अपि निरूपिते । 
तथाहि--'अथातः समाश्चासमाश्वाभिधीयन्ते ˆ“ " माध्यंदिनानां समादि- 
*वादः । स्पृतिरपि- 

मत्स्यकूमवराहाथा समाविष्णोरभेदतः । 
ब्रह्मायास्त्वसमाः प्रोक्ताः प्रकृतिश्च समासमा? ॥ 

पंवदशषोडशसूत्रे पा्थंक्येनाधिकरणद्वयं निर्मिमाणे एततप्रतिपादयतः 
यत् पूर्वोकानि तदतिरिक्तानि अन्यान्यपि च सबौणि दैवतानि भ्राण- 
छरिेण परमात्मनि विल्लीयन्ते । तथाहि-सर्वे देवाः प्राणमाविश्य देवे, 
स॒क्तालयं परमे यान्त्यचिन्त्येः,* "तथा चैते देवा एतमात्मानमनुभ्रविश्य 
सत्यासत्यकामाः सत्यसंकल्पाः यथाकाममन्त्बेहिः परिचिरन्ति^ । 
अत्र सत्यकामादयः पारिभाषिकशाब्दानां परमारभना सह॒ एकोदुदेश्यत्व- 
मात्राभिव्यंजकत्वेन (अविभागोवचनात्!इत्यस्मिन् सूत्रे अषिभागशब्दः 

१.अ० भार प° १६६९-६७ १२.मन् माग प्र" १६८ 
२. तत्रेव वाराह पुराणकचनम् 
४, तत्रेव १६९ पृष्टे ठदुपता दौषारवभुतिः । 
५. तत्रेव उदूषता गोपवनश्ुतिः 
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. परमेश्वरकामाद्यषिभागाथंकः । तथाहि माध्वे-तत्परमेश्वरकामाध- 
विभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्? । | 

पादस्यान्तिमसूत्रपंच र सप्रदशसूत्रतः एकर्विशसूत्तं याबत् प्रायः 

शंकरानुसारमेव व्थाख्यायमानं सत् परापरबिदुषोर्भदराहित्येन बिद्रत्सा- 
न्यं निर्दिशत् बिद्रदात्मनः ( ज्ञानिनः ) गति प्रतिपादयति । 

बल्लभमते सप्तमतुत्रतः षोडशसूत्रं यावत् सूत्राणि पुष्टिमार्गीयसच्ति- 
दशां वणयन्ति । पुष्टिमागें च व्रतादिकमन्तरेणेव भसृतत्वमवाप्यते । 
तथाहि बाल्लभे- "विहितसाधनं षिनेव मोचनेच्छा पुष्टिमागंमयौदा | 
साधनक्रमेण मोचनेच्छा हि मयोदामार्गीयाः मयोदा?। तत्र पुष्टिमर्गे- 
णावाप्रायाः मुक्तेः विशिष्टत्वम् । मयोदामार्गेण च अभाप्राया न्युनत्वम् । 
यतो हि नित्यललीलान्तःपातलक्षणयुष्टिमार्गीययुक्तिदशायां भगवदानन्वा- 
नुभवः । मयोदायां च तदभावः इति पुष्टिदृष्ट्या तत्र संसारत्वन्यपदेशः । 
पुष्टिमार्गीयं तन्वं सूचमं दुर्विज्ञेयं च । तन्मार्गेणावाप्ताश्युकिवशा च वक्तु- 
मशक्या, सबं हि तदानीं तिरोधत्ते । अयंभावः-सुयुक्षोर्िरहिदशा प्रिय. 
संगमदशा चेति दशाद्वयमेव भवति नान्यत् । तत्र विरहिदशायाः भति. 
युःसहत्वेन सर्वषां भावानां तिरोधानात तदानीम् ; उपदेशो न भवति । 
संगमदशायां तु पुरःप्रकटपरमानन्दस्वरूपात् भगवतः एव हेतोः न 
अन्यस्मै उपदेशो भवति, भगवदभ्रे तदसंभवात् । 

पुरुषोत्तमबिरदेण अवाप्तः ऊष्मा ( बि्हसन्तापः ) एव आनन्दा- 
त्मकरसात्मकस्य अस्यैव भगवतो धर्मः । भानन्दात्मके, रसात्मके चापि 
छष्मत्वं तत्र॒ इत्थमुपपयेत यदू भगद्विरदस्य सवेसाधारणत्वे भपि 
स्थायिमाबात्मकरसङूपमगबतप्रादुभोवः यस्य भक्तस्य हृदि भवति 
तस्यैव हृदि तदभ्राप्निजस्तापः; तदनन्तरं नियमतस्तत्परापिश्च जायते । 
यश्च न तथाभूतो भक्तः तस्य हृदि न तदुत्पत्तिः । इत्थं च अन्वय 
व्यतिरेकभ्याम् रसात्मके तस्मिन् भगवति भयमूरमा ( बिरहसन्तापः ) 
सम्पद्यते । तस्य च वस्तुनो रसात्मकत्वात् तत्तापः अपि रसात्मक 
एवेति सबेमनवद्यम् । तादृशे भक्ते एव "न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखम्” इत्यादिश्रुत्या शरीरसम्बन्धिनो हताः खद्युरोगादेरुत्पन्नस्य 
कमेजनितस्य लौकिक दुःखस्यैव तत्र भरतिषेधः क्रियते न तु पूर्वोक्ततद्धिरहो- 
ष्मतापदुःखस्य । तस्य च अन्तबहीरसात्मकभगवसपराकट्यम् । तदहशेन- 

१,म० भाग ए १६९ 
२३. ्रणुमाष्यम् पृ १३१४ ( चौ० ) 



०य् ब्रहमसूत्रप्रसुखमाष्यपक्चकसमीक्षणम् 

जनितो षिरहमावः तञ्जनितः तापः, को तदा तसाकट्- 
यम् ¡ ततः पुरुषोत्तमपूणैस्वरूपानन्ददानादिकं चैतत्सवं वैङकण्ठे अपि 
भप्राप्यं नान्यत्र छुत्रापितु गोङ्कले एव । यथाचोच्यते- 

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्वङ्गा अयासः । 
धत्राह तदुरुगायस्य ब्रृष्णः परमं पदमवभाति भूरि? ॥ 
एवंभूतं कृपापथमनुसरन् भक्तो यदा गोङ्कलं प्रवेशितः पुरुषोत्तमेन 

सहैकीभवति तद् न कदापि तस्य ततो ( भगवतः ) विभागो जायते | 
सप्रदशसृत्रतः एकर्विंशसूत्रं याबत् वल्लभेन सबोणि सूत्राणि प्रायः 

शंकरेणेष व्याख्यततानि छन्तु तेषु तेन मयोदामार्गीयभक्तिर्निर्दिष्टा | 
इह पतद् द्रष्टऽ्यं बतंते यत् शंकरानुसारेण येषु सूष्चेषु ८ सप्तमसूत्रतः 
षोडशसूत्रं याबत् ) पराविद्या निर्दिष्टा तानि बल्लभानुसारेण पुष्टिम 
निर्दिशन्ति । येषु च शंकरानुसारेण ( सप्तदशसुत्रतः एकविशसुत्रयावत् ) 
छपरा शिद्ा निर्दिष्टा तानि बल्लभायुसारेण मयोदामागं निर्दिशम्ति । 
हरथ चेदं प्रकारह्यमुक्तिषिरोषस्थापनं शं हृरवतलमयोङभयोरपि खमानम् । 

चतुथोध्यायस्य तृतीयः पादः | 
पादपरिचयः-- द्वितीये पदे सूदमशरीरेण सह उपासकस्य स्थूल्- 

शरीर।ऽ्जीवस्य निगे मणसुक्तम् । इदानीं सूत्रकारः तस्य ब्रह्मावौपिमाग, 
तेन मा्गेणावापरबरह्मस्वरूपं च बणेयितुं ठृतीयपादमारभते । 

प्रतिपाथसंकेतः-अस्मिनपावे- 

( १) शंकरमते मृतस्य सगुणन्रह्मविदः उन्तरमागौभिगमनम् । 
( २) रामानुजमते च अ्धिरादिगतिग्रतिपादनम्। | 
( ३ ) निम्बाकंमते च ब्रहमप्राप्तये विदुषो गतिनिहपणम् । 
( ४ ) मध्वमते च सगंगम्ययोर्निहूपणम् । 
(५ ) बल्लभमते च क्रमञुक्तौ भ्राप्यस्वरूपनिरूपणपूवकं प्रा्तिप्रकार- 

प्रदशेनम्। 

सविश्ठेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपचकसमीक्षणम्- 
( ४।६।१-३ ) आद्यानां त्रयाणां सूत्राणाम् अधिकरणत्रयेण श्रुति- 

प्रतिपादितषिभिन्नस्थितिष्ु इत्थं सामंजस्यं समुपस्थापितं यदू देवया- 

१. क्र १।१५४।६ 
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नापरपयौयः अचिरादिमागं एव एकः खलु श्युतिषु सवत्र उपासकमागं 
उच्यते । इत्थं च “तद्य इत्थं विदुरे चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
देवयानः "पन्थाः; तथा, 'स पतं देवयानंपन्थानमासश अग्निलोकमार्चिं 
घमागच्छति स वायुलोकं स शादित्यलोशं स॒ बरणलोकं स इन्द्रलोकं 
स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकमागच्छतिः; तथा यदा वै पुरुषः अस्मा- 
ल्लोकासमेति स वायुमागच्छति"; 'सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति" 
एवं तन्न तत्र धनेकविशेषणोपलश्ितः अपि ब्रह्मलोकं प्रतिश्रस्थितस्य 
उपासकस्य ब्रह्मलोकं प्रापयिता एक एव मागेः। 

` (४ ३।४-६ ) चतुथसूत्रतः षध्ठसू्रं यावत् दितीयमधिकरणम् अर्चि- 
रादीनां ब्रह्मलोकस्य मागंचिह्वत्वम्^- मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोक 
इत्यादिवद् भोगायतनत्वं च निषिध्य अर्चिरादिषु विद्युदन्तेषु च तेषु चेह- 
नातिवाहिकत्वं ( नेठृत्यम् ) स्थापयति । शंकराचायैः एतैः सूतैः शपर- 

` विदुषः क्रमञुक्ति निर्दिशति । सा च क्रमभुक्तिः परविदुषः सदो भुक्छित 
भिन्ना । रामानुज-निम्बाकमष्वाचायौस्तु तानि सत्राणि विद्रत्सामान्य- 
विषयकाणि वदन्ति । बल्लभश्च सूत्राणि तथेव रीत्या व्याचक्षाणः अपि 
शंकराभिमतापरषिद्रत्तल्यम् इह मयौदामाग निर्दिशति । (उभयन्यामोहात् 
तत्सिद्धः, एतत् सूत्तंः किन्तु, तेन अन्यथा व्याख्यातम्। तथाि- 
देवयानः पन्था अपि भगवतंव सृष्टः भस्ति तत्र कस्याश्चित् कामनाया 
अभवे अपि स एव कांश्चित् ज्ञानिनः मयोदामार्गीयभक्तान् व्यामोहयन् 
लीलां करोति इति तेषां तदिच्छया तदनुसरणेन वत्छष्टिसिद्धिः । 
अतः परं वल्लभः अर्चिरादिमागंगन्तुणां देहबियोगेन सम्पिण्डितेन्दरिय- 
भ्रामत्वेनास्वातंश्यं व्यामोहः, अर्चिरादीनां च अवचेतनव्वेनास्वातन््यं 
व्यामो कार्यकरणासामथ्यंमिति यावत् । तेनार्चिराद्यधिषठातृदेषैरति 
वाहयन्ते इति सिद्धम् , इत्यत्र व्यामोहशब्दस्य सामथ्यंदीनस्वङूपम 
शंकराभिग्रेतं “यत्त इत्यादिना खण्डयित्वा तस्य 'अज्ञानवाचकत्वं प्रदशं- 
यति" । रामानुजनिम्बाकंभाष्ययोरेतत्सूत्रमेव न अवलोक्यते । धल्लभमते 
च॒ लृतीयवतुथसूत्रयोमेष्ये वरणाच्चाधीन्द्रभजापती' इत्येकमितर 
सुत्रं बतंते । 

१. छा० ठ० ५।१०।१-३ १. कौ० उ० १।द् 
ध्रु° उ० ५।१८।१ मु० उ १ ३।११ 

यथाहि लोके कथिदुभ्रामं नगरं था प्रतिष्टाचमानः भअनुशिष्यदे-त्वभितः 

अमुं गिरि गर्छ ततो न्यग्रोषम्, ततो च्राममित्यादिरीत्या भागग्रदशने पिरिन्य 
भ्रोषादीनि भागवि नि। 
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( ४।३।७-१५ ) सप्रमसूत्रतः चतुदेशधूत्रं याबत् पंचममधिकरण- 
मेतत् शंकरमते "स एतान् नर्म +गमयतिः, सः अमानवः पुरुषः एतान् 
उपासकान् सत्यलोकस्थं ब्रह्म गमयति शत्यत्र किं कायम् अपरं ब्रह्म 
गमयति आोस्वित् परमेव अविकृतं मुख्यं ब्रह्म इति संशये नह्मशब्द- 
प्रयोगात् गतिश्रतेश्च, कायमेव सगुणम् अपरं ब्रह्म गमयतीति बादयौ- 
व्वायेमतम् । यतो हि प्रदेशवसत्वेन काय्रह्यण्येव गन्तब्यत्वप् ( प्राप्त्य- 
त्वम् ) उपपद्यते । परस्य ब्रह्मणः सबगतत्वात् गन्तृणा प्रत्यगात्मत्वाख्च 
तस्मिन् गतिः, गन्वृत्वं गन्तव्यत्वं बा न किमपि सम्भवति इति। 
जह्यलोकानित्यत्र बहुवचननिर्देशः, (बरह्मलोकान् गमयति ते तेषु नद्य 
लोकेषु परापरावतो वसन्ति; इत्थं चात्र बहूव चनविशेषणस्य परस्मिन् 
ब्रह्मण्यसंभवात् कार्यन्रह्मणि चावस्थाभेदोपपन्तेस्तत्सम्भवात् कायेन्रह्म 
( अपर ब्रह्म ) विषयिका एव गतिरिति बोधः । कायय्रह्मणो हि कारण- 
ब्रह्मसान्निष्यमिति ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्या कारण ब्रह्यप्रतिपादकत्वे अपि - 
तत्सान्निभ्यात् ( सामीप्यलक्षणया ) कायेन्रह्मण्यपि प्रयोगो न बिरुष्यते । 
यदि तु (एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानबमावत्त नावतंन्ते ग्नाबतंन्ते, 
तथा, (तयोध्वमायन् असृतत्वमेति?" इत्यादिश्चतिषु ब्रह्मवाप्तानां जनाना- 
मनाबृत्तिः श्रुयते, कायेन्रह्मावाप्तौ च तन्न संघटते परब्रह्मणः अन्यत्र 
नित्यतायाः असंभवात् इति चेत्, अनावृ्तिश्चुतेः “कायत्रह्मलोकनाशान- 
भतरं तल्लोकस्वामिना दहिरण्यगर्मेण सह तत्रैव समुत्पन्न वाश्चात्कारा 
विद्वांसः परं ब्रह्मपदं प्राप्नुवन्ति, इत्य्थकत्वात् । इत्थं चानावृत्तिश्रुतौ 
कममुकतेनिं दंशः स्वीकतंव्यः, अंजसैव तत्साक्षात्कारासं भवात् । किच 

(र्मणा सह् ते स्वं सम्प्राप्ते भरतिर्ध॑वरे | 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ।^ 

इति स्मृत्या अपि कायेबह्मलोकं प्राप्राः करमेण सूक भ्राप्नुबान्ति, 
इत्यवगन्तव्यम् । एतस्य सिद्धान्तपक्षस्य पूरवेपश्चस्वलूपं जेमिनेर्मतं दाद- 
शत्रयोदशचतुदंशसूत्रषु प्रतिपादितं -वतेते । ब्रह्मशब्वस्य सुख्यया वृत्त्या 
परब्रह्मणः प्रतिपादकत्वात् "गौणमुख्ययोभुंख्पे कायेसम्प्रत्ययात् , “स 
पनान् ब्रह्म गमयति, इत्यत्र ब्रह्मशब्देन परब्रह्मणो मरहणभिति जेभिनिः। 

१, छा० ४।१५।५ २. ° उ° ६।९।१५ 

, ३, छा० उ० २८।१५।५ ४. तत्रव ८।६।६ 

५ प्रतिघंबरः महाप्रलयः इत्येकादशपुतरे रटनश्रभा° 
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पं गन्तख्यनिरूपणानन्तरमस्य पादस्य पंचदशषोडशसूत्रयोः- 
अन्तिमं षष्ठाधिकरणम् गन्तन् निधोरयति--“य एनान् गमयतीति श्रुति 
प्रतिपादितः अमानवः पुरुषः प्रतीकालम्बनान्" बज॑यित्वा अन्यान् सबोन् 
धिकारालम्बनान्ः ब्रह्मलोकं नयतीति बादरायणाचायेमतम् । यतोहि 
श्रयान्तरप्रत्ययस्य आश्नरयान्तरे प्रत्तेपः प्रतीक इति बुद्धाः । ब्रह्याभ- 
यश्च प्रत्ययोनामादिषु प्रक्टिप्ठः इति नामतन्त्रः तस्मान्न तदुपासको ब्रह्म 
क्रतुः किन्तु नामादिक्रतुः (नामाधुपासकः) इति प्रतीकालम्बनान् षिदुषे 
बजंयित्वा सबोनन्यान् बिकारालम्बनान् ( सगुणविध्ावतः ) भमानबो 

. अह्मलोकं नयति = कायं न्रह्यलोकभमिति भावः ) प्रतीकालम्बनानां तु 
क्रतुत्वाभावात् बिद्यत्पयन्तमेव गमनं न तद्रे इति विशेषः| 

अयमत्राशयः-स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्, (ते ब्रह्मलोकेषु 
परान्तकाले" इत्याद्यासु ब्रद्मलोकशब्वः कायं ब्ह्मलोकगोचरः। 'स खल्वेषं 
वतंयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यतेः^ इत्याद्यासु. चाकाय ब्रह्मलोक- 
गोचरः इत्थञुभयगोचरः खलु, ब्रह्मलोकशब्वः प्रयुज्यमानः उपलभ्यते 
इतीह सन्देहो भवति यत् सः भमानवः पुरुषः किमुपासकं कायं गमयति 
अथवा परन्रह्मपरमेश्वरात्मकमकायं ब्रह्मलोकम् ? एवं प्राप्ते सामान्य- 
तया एतद।याति यत् “स एनान् ब्रह्म गमयति इति श्रुतौ अविोषेण 
जह्मप्रा्तिव्यपदेशः, तथा च ब्रह्मलोकशब्दधत् न हि कचित् ब्रह्मशब्दः, 
पि कायेन्रह्मलोके प्रयुज्यते । अतः अमानवः पुरुषः उपासकम् 
भक्ार्यमेव ब्रह्मलोकं गमयतीति मन्तव्यम् । अत्र॒ बाद्रेराचायेस्य 
भयं सिद्धान्तपक्षः यत् सः अमानवः पुरुषः उपासकं कायन्रह्मलोकं 
गमयति न अकाय ब्रह्मलोकम् इति । तस्य च एतत्कारणं यत् यदि 
उपासकस्य अकार्यो श्रह्मलोकः खलु गन्तव्यो मन्येत तदा तस्य 
तं प्रति श्रयमाणा गतिर्नोपपद्येत । यतो हि स॒ लोकः परब्रह्मपरमात्मनो 
वतते, ख च व्यापकः इति न तं प्रति केनचिन्मार्गेण गन्तु 

१, प्रतीकेषु च नापादिषु भ्येयेबु ब्रह्मणो गुणत्वात् न भ्राषान्येन ब्रह्मष्येय 

त्वमस्ति । [ भामती प° १२२८] 
२. द्याशध्रयान्तदप्रत्ययस्य भ्ाश्नयान्तरे त्तेपो हि प्रतः । यथा नाम न्रह्मः 

इत्यादौ नामादिषु ब्रह्मा्नयस्य प्रत्ययस्य ्रदेपः, तदालम्बनाः प्रतीकाचकम्बनाः तान् 
विष्य अभ्यान् विकाराम्बनान् , खशुणविद्यावतः र्वान् इति याषत् । 

[ ₹० भ्र° ° १२३८ ] 
व° प्र उ० ५।५ ४, प्रु उ० ३।३।६ 

४५. छञा० ८।१५।१ ६. शत्रैव ५।१०।३ 
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गतिरुपपद्यते । आत्मनो उ्यषहितं हि कंचित् मागेभिशेषेण गम्तु 
शक्ष्यते । न च डपासके गन्तरि प्रत्यगात्मनि परन्रह्मणि परमेश्वरे च 
किंचिद् भ्यवधानं विद्यते- तस्य तदन्त रात्मत्वात् । कार्यों ब्रह्मलोकश्च 
शस्मात् भूमिलोकात् भूरिशो व्यवधीयते यतो हि “यत्र देवा अमृतमा- 

नशानाः ठृतीये धामन्नष्यैरयतः१ “रश्च ह वे ण्यश्चाणेवौ ब्रह्मलोके 
वृतीयस्यामितो दििः* इत्यादि श्रुतिभिः सः अस्मात् प्रथिवीलोकात् 
तृतीयः अभ्धुपगम्यते । ठृतीयत्वे च उपासकस्य गन्तुगेन्तव्ये देशकृत- 
मत्यन्तं उयबधानं युक्तम् । यत्र च व्यवधानं तं भति लोकबदुपासकस्य 
गन्तुः अर्चिरादिना मार्गण गतिरुपपद्यते । तस्मादुपासकं सुयेररिममुख्यः 
अमानवः पुरुषः कायं ब्रह्मलोकं गमयति नाकायमिति बादरिराचार्यो 
मन्यते । 

किंच, “तान् वेदयुतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति, ते 
तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो सन्ति” हत्याद्यासु श्वतिषु ्यपांसकानां 
गन्तव्यो ब्रह्मलोकः खलु बहुत्वेन बासाधिकरणत्वेन च विशिष्यते । यदि 
तेषामकार्यो ब्रह्मलोकः तावद् गन्तव्यो भवेत् नेव स॒ एवं विशेष्येत । 
न हि बहुत्वं बासाधिकरणत्वं च परब्रह्मात्मके तस्मिन् कथंचित् संग- 
च्छते । कार्यस्य तु देशविशेषत्वात् शवान्तरभदेशभेदेन बहुत्वं बासाधिकर्- 
णत्वं च सुखेनोपपद्यते । "तेषां न "पुनरावृत्तिः इति कारय ब्रह्मलोकं 
प्राप्तानाम् उपासकानाम् अपुनरावृत्तिश्च तत्र ब्रह्मज्ञानप्रापतिखम्भावनया 
अनुशिष्यते न तु अकायन्रह्मलोकबुदूध्या. परब्रह्मपरमेश्वरप्राप्रितः भभ्यत्र 
सर्वत्र पुनरावततर्नियमात् । तस्मात् कायं ब्रह्मलोकं गमयति सूर्यररिम- 
मुख्यः खपासकमिति निश्चप्रचम् । | 

धस एनान् ब्रह्म “गमयति, इत्यविशेषेण ब्रह्मप्रा्िव्यपदेशस्तु सामी. 
प्याद् बोद्धव्यः । कायं ब्रह्मलोकं प्राप्तानाम् उपासकानाम् हि बहवः 
संसाराष्टिरछा भवन्ति, विरलाः किल तदनुर्तःः । तत्र षिरक्ताः 
श्॒द्धाम्तःकरणत्वात् प्रत्यगात्मानं परज्रह्य परमे्रं "च सुविविच्य 
अनुभवन्तो चैरण्त्येण जगउजन्मादिकारणे भगवति तस्मिन् निर्भयं 
प्रतितिष्ठन्ति । तत्र यथा प्रतिष्ठितानां च तेषामदूरं खलु सक्षात्तदू- 
दशैनं, तदनु च तस्मराप्निः। तदिदं कार्ये ब्रह्मलोके परब्रह्मणि 

१. यजुषे द् दद।१० द. छान ८।४५।३ 

१. ° ६।२।१५ ४. तत्रैव ६।१।१५ 

४. छा° ड० ५।१०।२ 



रीयः अध्याय १०७ 

रमेश्वर च सामीप्यम् । तदेवाभिसन्धाय ।स एनान् ब्रह्म गमयति? 
इत्यविरोषेण ब्रह्मप्राप्तिव्येपदिश्यते । यथा बृन्दावनं प्रापयितव्येषु गुर- 
कुलायुरागिषु केषुचिन्माणवकेष्च भाविनीं गुरुकुलप्रापिमनसन्धाय 'स 
एनान् गुरुकुलं प्रापयति" इति व्यपदेशः सामीप्यादौपचारिकः परबतेते 
तथा तेन अमानवपुरषेण कायं ब्रह्मलोकं गमयितव्येशु केषुचिदुपास- 
केषु भाषिनीं साक्षाद् दशेनदेतुकां त्रह्मगतिमभिसन्धाय “स एनान् बह्म 
गमयति" इत्यविशेषेण ब्रह्मभराप्तिव्यपदेशः अपि सामीप्यादौपचारिकः 
प्रषतितुम्हति इति नूनमिह ब्रह्मशब्दः सामीप्ेन. निभित्तेनोपचारात् 
कार्ये ब्रह्मलोके प्रववृते इति सूत्रकृदाशयो विस्पष्टः । एतेन सत्यं 
ज्ञानमनन्तं, ब्रह्म! इत्याधासु "ये यदन्तरा 'तदृब्रह्म विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म" इत्याधासु श्रुतिषु ब्रह्मशब्दस्य परब्रह्मणि प्रयुञ्यमानत्वे अपि 
तत्सामान्यात् स एनान् श्ह्म गमयतीत्यत्रापि स तत्रैव प्रयुक्तः इति 
जैमिनिमतं व्युदस्तम् । सबौसां हि प्रति पत्िविधायिकानां श्वुतीनां कायं. 
ब्रह्मलोकप्राप्तावेवाभिसन्धिलक्षणात् परब्रहमप्राप्तौ च अलक्षणात् सर्व- 
त्रा्चिरादिमार्गेण उपासकानां गव्यभिधानाच्च । नहि परन्रह्मप्रप्तौ 
केनापि मार्गेण गतिरपेच्यते । तस्य तस्याश्च सर्वत्र बतंमानत्वात् । 
कार्यत्रह्मलोकस्य च देशविशेषत्वादस्ति गतेरपेच्ेति बाद्रिमतमेव 
समीचीनम् । 

इत्थं गन्तव्यं निधोयं 'स एतान् इत्यत्र. एनान् इत्यनेन “गन्तृन् 
निर्द्टबोदरायणस्य इदं तात्पय॑ ~ द्विविधाः किलोपासकाः भवन्ति ( १ ) 
ब्रह्मोप।सकाः ( २ ) प्रतीकोपासकश्च । तन्न ये सबगं सधक्ञं सवंशाक्ति ब्रह्म 
उपासते ते ब्रह्मोपासकाः । प्रतीकश्च आश्रयान्तरस्य प्रत्ययस्य आश्रया 
न्तरे प्रक्तेपः, सरलशाब्दैरिदमेव इत्थं वक्तुं शक्यते यत् प्रतीकः प्रकृत्यव- 
यवः इत्थं च ये कञ्चित् प्रकृत्यषयं सूयैम् , चन्द्रमसम् , विद्युतम् , तैजसं, 
पार्थिवं वा किंचिदू मूतंद्रभ्यं ब्रहमृ्टया उपासते ते भ्रतीकोपासकाः। 
तेषां ये ब्रह्मोपासकाः ते कायं ब्रह्मलोकं नीयन्ते नेतरे, तत्र कतुमयः 
पुरुषो यत्कतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः भ्रेत्यभवति?* तथा स यथा- 
कामो भवति तत्तुर्भवति, यत्कतुमवति तत्कमं कृकते यत्कमं कुरते 
तदमिसम्पशते^ एतया श्रुत्या इत्थं स्फुटमवगम्यते यत् ये ब्रह्म क्रतवः ते 
पष ब्रह्मलोकं नीयन्ते न च प्रतीकोपासकाः किं चित् ब्रह्मक्रतवः सम्भ. 

१, तै° २।१ ९. छा० ८।१४।१ 
३. इ० ३।९।३८ ४, छा २।१४।१ 
४५. ब्रु° ४।४।५ 
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बन्ति । यतो हि प्रतीकोपासनेषु प्रतीकास्ताबन्मुख्या भवन्ति ब्रह्म च 
तद्ि्ेषणत्वात् अमुख्यम् ।. न॒ चामुख्यक्रतवः ( अमुख्योपासकाः ) 
उपासकाः कदाचिद् उपपद्यन्ते मुख्यायुख्ययोः युरयस्येवोपासनविषय- 
त्वात् । यदि चान्रह्म क्रतवः सन्तः अपि पते ब्रह्मलोकं नीयेरच् तदा नून- 
मेषा तटकतुश्ुतिरुपङध्येत । अतो ब्रह्मोपासकानेवकायं ब्रह्मलोकं सः 
मानवः पुरुषो नयति न जातुचित् प्रतीकोपासकानिति । 

रामानुजः किन्तु सम्पूणौनि सूत्राणि सप्तमतः षोडशपयेन्तानि एक- 
मधिकरणं मत्वा तेषु अद्यावधि भतिपादितमागेण कथंभूता उपासका 
नीयन्ते इति विषयविवेचनं निधोरयति । तत्न सप्तमसूत्ततः एकादशसु 
याबत् प्रतिषादितंबादयोचायेमतं ह्यादशतः चतुदंशसूत्रं याबत्प्रतिपादितं 
जञेमिनिमतं चैतन्मतद्रयं पूरवेपक्षस्वरूपमिति तदाशयः । बादरायणस्य 
च पंवदशबषोडशसूत्रयोः सिद्धान्तपक्षः प्रतिपादितः । तत्र बाद्रेराचार्थ॑स्य 
पतन्मतं यत् अमानवः पुरुषः उपासकान् कार्यं बरह्म ( हिरण्यगर्भम् ) 
नयति । यतो हि हिरण्यगभंमुपासीनस्येव ` गत्युपपत्तिः न दि परिपूणं 
सरषज्लं सर्वेगतं स्बौत्मभूतं परब्रह्म उपासीनस्य ततमाप्तये देशान्तरगति- 
रुपपद्यते । जेभिनिरित्थमाकलयति यत् श्रह्मोपासका एव तत्र नीयन्ते, । 
बादरायणस्य सिद्धान्तपक्षः किन्त्वयं वतेते यत् अमानवः पुरुषः प्रतीको- 
पासकातिरिक्तान् सबौन् अथोत् ये परब्रह्म उपासते ये चात्मानं प्रृति- 
वियुक्तं ब्रह्मात्मकमुपासते तानुभयविधान् नयति । ये तु नह्मका्याम्त्भत- 
नामादिकं वस्तु देवदन्तादिषु सिंहादि दृष्टिवत् ब्रह्मदृया केवलं वा तनत्तदू- 
वस्तूपासते न तान्नयति । यतोहि उभयोः पष्वयोः यदि, केबलं कायं 
ब्रह्म उपासीनान् नयति न परन्रह्मोपासकानिति पक्षः स्वीक्रियेत तदा 
भस्माच्छरीरात्सयुत्थाय परं "ज्योतिरुपसंपद्य" - `` इत्यादिश्चुतिर्बिर- 
ध्येत । अत्र हि दहर-सत्यविधानिष्ठपरब्मोपासकगणस्यास्माच्छरीरात् 
उत्थाय परमजञ्योतिः स्थरूपपर मात्मानं प्राप्तस्य स्वीयचिन्मयरपप्रतिष्ठा- 
लाम उक्तः । परमेवोपासीनान् इति नियमे तु "तद्य इत्थं बिद चेमे 
अरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते शत्यादिश्रतिधिरोधः। यतोहत्र पंचाग्यु- 
पासकानामचिरादि गतिरुपदिष्टा । अतः उभयोरम्यतरस्वीकारे ठभयथा 
दोषः स्यात्। तस्मादु भयविधान्नयतीति अयमेवार्थः श्रेयान् उभयथा दोष- 

 प्रदशेनाथंमेव सम्भवतः स उभयथा दोषशब्दयो्मथ्ये चकारं पठति । 
शंकरस्तु तदभावेन भदोषादिति लत्वा प्रकारान्तरेण सुत्रं ग्याख्यातवान् | 

१. छार ८।२।४ 
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कुलनात्मकरष््वा उभयायौवलोकनेनः इत्थ मस्माभिः स्वीकतेष्यं भवति 
यत् शंकराभिमतः भथेः सापत्तिकः । सिद्धान्तपश्चस्य पुरः कथनेन पूवे. 
पश्चस्य च पम्पातमदशेनेन अस्वाभाविकश्च बतंते । शंकरा्वायेः भपि एत 
उजानानः स्वकीयसिद्धान्तस्थापने बतुदेशसूत्रे साविशयङृतश्रमः 
अवलोक्यते । सूत्रा्षरसम्बद्धा किन्तु तदीया व्याख्या स्वामाबिक्ी 
रामानुजस्य च काल्पनिष्टी । यतो हि सप्तमसूत्रेकायेम्? इति शब्वानन्तरम् 
रामानुजः उपांसीनान् इति शब्दान्तरमवगच्छति । शंकरानुसारं च 
यथोक्तमेव सूच साधीयः । एवमेष अस्य एषः अपि शब्दः प्रकृत्या स्व- 
सन्निहित -काये-शब्द परामशेकः । 

रामानुजः किन्तु तं “कायैमुषासीनस्य' शत्येतत्परामशेकमभिधत्ते। 
एतदतिरिच्य अष्टमसूत्रे "तान् बेश्तान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् 
"गमयति" इत्यत्र गमयतीति क्रियायाः बतं मानत्वेन यदू बहुषचनेन 
विशेषितम् तदृगन्तव्यस्थानं बतंते न चोपास्यम् । तथा दशमधुत्र 
(कायेन्रह्मोपासकाः कथं न पुनराबतंन्ते, कथं च तेषामसृतत्वभ्रापिरित्यस्यं 
उत्तरं वतते । .अस्माकमित्थमिह गन्तव्येन प्रयोजनं न चोपास्येन । 

त्रयोदशसूत्रम् “एष सभ्भ्रसादः भस्मात् शरीरत समुत्थाय परं 
ज्योतिरूपसम्पद्यः इत्यादिश्चुतिप्रामाण्येन इदमेष गन्तन्यं परिपोषयति, 
न चोपास्यम् यच्चापि रामानुजेन त्रयोदशचतुदशसूत्रयोः कायन्रह्मणः 
परब्रह्मणो बोपासकाः निरदिश्यन्त तच्चापि प्रतीकोपासनातिरिक्तान्यो- 
पासनान् निर्दिशता पंचदशसूत्राधारेण । किन्तु नेतत्तदबलम्बितविषय- 
भसारणाथं न्यायसंगतं प्याप्तं प्रमाणम् । 

एतत्सबेथा सम्भवति यत् सप्तमसूत्रतः चतुदंशसूत्रपयन्तमेकमधि- 
क ५ पंचदशषोडशयोश्चान्यत् › यचच ध 
भथमाधिकरणे गन्तव्यम् , यथाभूतं बह्म षा प्राप त्म केन 
मार्गेण नीयते एतद्धिवेवनाहम् । सुत्रकारानुसारेण प्रथमं प्रतिपादितं 
बादरिमतं पूर्ैप्षः । परस्तात्मतिपादितञ्ज जेमिनिमतं सिद्धान्तः। सूत्रका- 
रञ्च इ पूरवां्तमार्गेण कायं '्ह्म "गन्तव्यम्, इतिमतं खण्डयितुमिच्छुः 
कार्यत्रह्मपरन्रह्यमेदभावराहित्यभावनया परन्रह्म एवैकं गन्तव्यमिति 
स्थापयति । दशमसूत्रे च सखमाषानाथं बाद्रिणा इत्थाप्यमाने, "एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानबमावतं नावतन्ते, तयोष्वंमायन्नमतत्वमेति इ््ये- 
तद्धिषयकप्रश्ने विदोषेण निर्दिश्यमानम् “अनादृतः शब्दात्, इत्येतत्सुत् 

१. कु उ० ६।२।१५ 
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सूत्रकारस्य समक्षं वर्तंते । शंकराचायौत्पूवं केचिवेषमप्यासन् ये बादरे- 
मतं पूर्वपक्षं जेमिनेश्च सिद्धाभ्तपष्षं स्वीकुवेन्ति स्म । एतक्ष-"केचित् 
पुनः पूवोणि पूवेपक्षसूत्राणि भवन्ति इत्तराणि सिद्धान्तसत्राणीति 
व्यवस्थामनुरुभ्यमानाः परविषया एव गतिश्चुतीः प्रतिष्ठापयन्ति तदलुष- 
पन्नम्” इत्यादिना प्रमाणीक्रियते तश्च महता प्रयत्नेन शंकरः 
खण्डितवान् । | 

एवमवाप्तव्यग्रह्मविषयकप्रश्ननिरूपणानन्तरं सूत्रकारः पंचदशषोड- 
शसूञ्चयोरभिमे नवीनाधिकरणे पूर्ोक्तमार्गेण नेतव्यान् गन्तृन् निदंशति । 
इत्थं च ( १) प्रथमसुत्रतः षष्ठसूत्रं याबत् गतिनिदेशः ( २) सप्तमसुत्रतः 
चतुदेशसूत्रं यावत् गन्तव्यनिर्देशतः (३) पंचदशबोडशयोश्च गन्तृनि्देशः। 
एवमस्य पादस्य तिधानिभागज्ञानमेतदीयविषयक्रमं इदयंगमयितुमुप- 
युक्तं साधनम् । तदेव च बाज्ञमाणुभाष्येणापि दृदीक्कियते । वल्लभः अपि 
हि सप्रमसूत्रतश्चतुदेशसूत्रं याबदेकस्मिन्नधिकरणे गन्तव्यं निदिशति। पंच- 
दशषोडशसूत्रयोश्चान्यस्मिन्नधिकरणे गन्तारम् । सः अपि च एतत्स्वी- 
करोति यत् बाद्रेम॑तं पूर्वपक्षं स्थापयति जेमिनेश्च सिद्धान्तम् । शंकरादि- 
मते कायेब्रह्मलो कपर ब्रह्मलोकयो्विकल्पः । अस्य च मते ब्रह्म -त्रह्मल्लोकयो 
बिृल्पः। स दादुर्यन इत्थं प्रमाणयति यत् "स एनं देवयानं पन्थानमाप- 
शाभिल्ोकमागच्छति ˆ` "स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्? इति 
कौशीतकिभ्रतौ अग्न्याविलोकभ्ापतिवदविशेषेणेव प्रजापतिलोकप्राप्त्यन- 
न्तरं ब्रह्मलोकप्राधिख्च्यते । अतः ब्रह्मलोकशब्देनेह परब्रह्मलोक एष भमि. 
प्रेतः न तु कार्यन्रह्म-( हिरण्यगभं ) जोकः । ब्रह्मलोकाग्यवघानेन ततः 
पूर्वं पार्थक्येन भ्रजापतिल्लोकस्यो त्यात् तस्य च निश्चयेन कायेग्रह्मलोक 
बआाचकत्यात् ; तथादहि--“नदि ,तत्र ब्रह्मलोकशब्देन कायेः स ॒ठण्यते 
इति वक्तु शक्यम् । पाथेक्येन प्रजापतिलोकस्योक्तत्वात् । एवं सति- 
भजापतिलोकादन्यस्य कायत्रहमल्लोकस्याखम्भवाव् तच्छङ्कापि भषितुं 
नाहेविः | 

पश्चदशसूत्रमे तत्प्रतिपादयति यत् श्रह्मषिदाप्नोति परम्, “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यो वेदनिदहितं गुहायाम् परमे व्योमन् “सोऽश्नुते 
खवौन् कामान् खद ब्रह्मणा धिपश्चिता इत्यादिश्रतिबाक्यालुखारं ये 
°खवं खल्विदं ह्मः इति भावनया ब्रलोपासते ते एव ब्रह्मलोकं 

१. को० १।द 
१. ० ° प° १३५४-५६ ( कौर) 
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गच्छन्ति । ये च वस्तुविरोषं ब्रह्मभावनया उपासते तेषां प्रतीकावलम्ब- 
नत्वात् न ते तत्र गच्छन्ति । यतो हि एषा उपासना निभ्नप्रकारेण 

उभयथा दोषदुष्टा-नद्यणः सर्वेऽयापकत्वे अपि तद्धस्तुविरेषे शचुदनरहया- 
तिरिक्तवस्तुभावना इत्येको दोषः । ब्रह्मातिरिक्तं षस्तुनि कस्यापि शुद्ध- 
भावना न उपलभ्यते तथापि तत्र उपासनाथं ब्रह्मत्वभाषनेति द्वितीयः । 
इत्थं च घस्तुतो यद् ब्रह्मरूपं तत्र अन्रह्मत्वनिश्चयः, यश्च ब्रह्मातिरिक्तं 
वस्तु तत्रोपासनाथ नरह्मत्वभावनेत्युमयथा दोषदुष्टत्वम् । 

एवं ज्ञानमार्गीयस्य उयवस्थामुक्त्वा भक्ति मार्मीयस्य व्यवस्थां स 
-इत्थमाह यत्- (सवं मद्भक्तियोगेन?" “इति षचनात् न तस्योपासना 
पेत्तेति न प्रतीकादिसम्मावना । भक्तो हि इच्छामत्रेणेव अंजसा पुरुषो- 
तमं नीयते । षोडशसूञ्चमेतसपरतिपादयति यत् ज्ञानमागीवलम्बिनां भक्ति- 
मागोबलम्बिनां च अयमेव मेदो यत् ज्ञानी बह्म नीयते भक्तश्च पुरषो- 
तमम् 

निम्बाकंः सप्रमसूत्रतः बतुदंशसूत्रं यावत् शंकरानुमारमेव व्याच- 
क्षाणः ब्रह्मैव ̀ गन्तञ्यत्वेन निर्दिशति किन्तु पंचदशसुत्रमित्थमुपसंहत्य 
रामानुजवबद् व्याचष्टे--इति सिद्धान्तो भगवान् बादरायणो मन्यते! | 

मध्वाचार्यः सप्तमसूत्रतः षोडशासूत्रं याबत् सबोणि सूत्राणि एकस्मि- 
न्नेवाधिकरणे संहन्धानि मन्यते । तत्र सप्तमसूत्रतः चतुदंशसूत्रं यावत् 
सबौणि सूत्राणि शकरबदू व्याचक्षाणो बादस्जिभिन्योरुमयोर्मतं पूवं. 
पक्षत्वेन स्वीकृत्य बादरायणस्य च सिद्धान्तरूपेणाम्युपगच्छन् यत्कतु- 
भरत्या स्वीयाधिकारानुरूपं कायेन्रह्य-पर श्रह्मान्यतरवू पासको नीयते 
इत्याकलयति । पंचदशसून्न श्रतीकालम्बना” इतिशब्दस्य “स्वदेहे ब्रह्म- 
दृष्टयः” इत्यथ छवेन् केवलम् इमे एव कार्यत्रह्मलोकं नीयन्ते, ध्या्- 
विष्णुदशनाश्च वेङकुण्ठे परन्रह्म नीयन्ते इत्यथ करोति । तथाहि- 

प्रतीकं देह उहिष्टो येषां तत्रैव दशनम् । 
न तु व्याप्ततया कपि प्रतीकलम्बनास्तु ते ॥ 
अप्रतीकाश्रयाये हिते यान्ति परमेव तु। 

ब्रह्मदृष्ट येव गच्छेद ब्रह्म सलोकताम्, ॥ 
एवमतिरुचिकरो अथधिभिन्नतेावलोकिता । किमत्र सूत्रकारस्य 

याथातथ्येन तात्पयभिति तु यद्चपि अनिश्ितिरहायामभिनिषिष्टं तथा 
श्येताबन्मात्रमभ्वुपगतेः न पयोपो हेतु्यत् ब्रह्मविषयणो ज्ानिक्षानयोकभय- 

१, भाग्यनाष्ये १७५ पृष्ट उदुषतं गाङडब यनम् 



६१३ ब्रह्मसूतप्रसुखमाभ्यपश्चकसमीक्षणम् 

विषो भेदो न, तत्सिद्धान्ताबयवस्तथागत्यथं नििष्टो मागेः विदुषो जीवा- 
त्मानं न केवलं कायेग्रह्मलोकमेव अपि तु परब्रह्मलोकमपि नयति इति । 

चतुथाष्यायस्य चतुथः पादः 
पादपरिचय :--तृतीयपदे ब्रह्मोपासनाफलम अचिरादिमार्गेणकायै- 

अद्यलोकप्राप्निः निरूपिता । सभ्भ्रत्यस्मिन् चतुथपदे तञ्जञानफलम् इ्ेव- 
बरहमप्रापिः ˆ निहूपयिष्यते । यां किल ब्रह्मषिदः दुःखात्यन्तनिवृत्तिपूर्वक 
ब्रह्मानन्दो पभुक्तिस्वरूपत्वात् युक्ति परिन्रवते सा द्िषिधा-एका 
जीबन्मुक्तिः द्वितीया च विदेहमुक्तिः । तत्र जीवतः, प्राणान् धारयतः 
शरीरस्य सतो मुक्तिः जीवन्मुक्तिः । विदेहस्य, षिगतदेदस्य शरीररहित- 
स्य सुकिषिं देहमुक्तिः । तत्र॒ अभ्यदहितत्वात् बहुवक्तव्यामावाश्वादौ 
विदेहमुक्त निरूपयितुमिच्छुः सूत्रकारः सुक्तात्मनः स्वरूपं ज्ञानानन्दा- 
देश्यं ब्रह्मणा सह तत्सम्बन्ध च आद्यसूत्रसप्तकाधिकरणत्रयेण प्रतिपाद्य 
धप्रे पादसमाध्रिषय्येन्तं जीवन्मुक्तिविणेनं करोति । शकराचर्यणात्रापि 
परापरविदुषो द्विविधो भेदः प्रदर्शितः । तत्राद्सूत्रसप्रकं, परबिद्वत्स- 
म्बद्धम्। अवशिष्टानि चापरविद्रत्सम्बद्धानि। रामानुजनिम्बाकंमते सर्वत्रेव 
बिद्धत्सामान्येनेव सम्बन्धः | - 

प्रतिपाद्यसंकेत :-भस्मिन् पदे- । 
( १) शंकरमते पूर्वभागेन निर्गुणन्ह्मविदो विदेहकेवल्य्रत्तः, उत्तरभा- 

गेन च सगुणन्रह्मषिदः ब्रह्मलोकस्थितेनिरूपणम् । 
(२) रामानुज्ञमते ब्रह्मप्राप्तिरूपाया अपुनराघ्रत्त निरूपणम् । 
( ३ ) निम्बाकेमते अर्चिरादिमार्गेण परब्ह्मपराप्रानामाषिभौवब्णनम् | 
( ४ ) मध्वमते परब्रहमप्राप्ठानां मोगनिरूपणम् । 
( ५ ) वल्लममते च सक्तौ पुरुषोत्तमश्रापिरूपफलालुभवप्रकारबिवेचन- 

पूर्वकं तत्पुरुषोत्तमस्वरूपविचारः । 
सविर्टेषणप्रत्यधिकरणमाष्यपञ्चकसमीक्षणम्- 

( ४।४।१-३ ) आद्यानां त्रयाणां सूत्राणां प्रथममधिकरणं शंकररामा- 
लुजनिम्बाकोचायत्रयमतेन एतत्मतिपादयति यत् ज्ञानादिसाधनावुषठान- 
सम्पन्नो जीवात्मा अस्मात् *शरीरादुप्थितः देदषात्मभावनां परित्यज्य पर- 
व तैनैव आत्मस्वसपेण अभिनिष्पद्यते नागन्तुकेन अपर. 

णेति । 
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चतुर्थं सूत्रं द्वितीयमधिक्ृरणं शंकरानुसारेण सुक्वजीबात्मनः पर 
मात्मना सह भविभक्तसम्बन्धं प्रतिपादयति । ब्रह्मैव सन् ब्राह्मणे 'तत्त्- 
मसि इत्यादि श्रुतिषु अमेददशनात् मुक्तो जीवः निरतिशयानन्दग्रह्मर- 
पेणावतिष्ठते इति च तदथः। | 

रामानुजनिम्बाकीनुसारेण इट, किन्तु, भयं प्रश्नः समुत्तिष्ठते यत् 
"सः अश्नुते स्वन् कामान् सह ब्रह्मणा *विपञ्चिताः इति तै्तरीय- 
श्तौ सुक्तात्मनः परमात्मना स्भावदशनात् *“तत्वमसिः इत्यादौ च 
तादान्म्यदर्शनात् किमयं परं उयोतिरूपसम्पन्नः. सर्व॑बन्धविनिभु्तः 

. प्रत्यगात्मा स्वात्मानं परमात्मनः प्रथग्भूतमनुभवति आहोस्वित् तत्म- 
कारतया तदषिभक्तम् । तत्र अयं सिद्धान्तः यत् मुच्छ जीवात्मा परस्माद् 
बरह्मणः स्वात्मानमविमागेनानुभवति । परब्रह्मोपसम्पत्या निषृत्ताविद्याति- 
तेधानस्य याथातथ्येन स्वात्मनो दृष्टत्वात् । स्वात्मनः स्वरूपस्य च 
(तत्त्वमसि' "अयमात्मा ब्रह्मः "रेतदात्म्यमिदं सबम् (सबं खल्विदं बरह्म 

इति सामानाधिकरण्यनिर्देशौः, "य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनः अन्तरः 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्" "भन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम् 
सबौरमा, इत्यादिभिश्च परमात्मास्मकस्य तच्छरीरतया तसरकारभूतत्वेन 

` भ्रतिपादितत्व।त् अविभागेन "अहं ब्रह्मास्मिः इति युक्तजीवानुमवः। 
"मागाविरोषिभागेन जीब आत्मानमनुभवतीति निम्बाकसम्मतप् । 

अत्र पुनरेतदघेयं घतते यत् सुक्तात्मपरमात्मनोः सम्बभ्धद्योतनाय 
सूत्रकारप्रयुक्तः “अविभागेनः इत्येष शब्दः प्रकृत्या (१) अभेदेन (२) 
अविभागेन (३) भागावितेधेन चेत्थं सन्देदत्रययुक्तः इति 'तदनभ्यत्व- 
मारम्भणशब्दादिभ्यः'” इत्यत्र काय श्ारणयोः सम्बन्धश्ोतनाय अनन्य- 
शब्दवत् तादात्म्यादिशब्दमपहाय सूत्रकारस्य नन्निशिष्टो षिभागशब्द्- 
भरयोगः एतदनुमापयति यत् सूत्रकारः अस्मे विचाराय बिशोषतां न प्रदत्त 
वान् । पार्थक्यतादात्म्ययोः बिभागाषिभागयोः सत्वेनापि तदैकत्वेन च 
तयोः सामंजस्य बा स्थापयितुं तथा प्रयसितवान् । 

पंचमषघ्सप्रमसूत्राणां दृतीयमधिकरणं सुक्ात्मनः स्वहपस्य विषये 
मतत्रयं भरदशंयति । तत्र जैभिनेरयमभिप्रायः यत् “स्वेन क्पेणाभिनि- 
ध्पद्यते एष "आत्मा, इत्यत्रात्ममात्नक्पेण अभिनिष्पद्यते नागन्तुकेन 
पररूपेणेति प्रतिपादितभिदानीं कि तदात्मूपमितिषिशेषबुभुत्सायां 

भन = ० "जक == 
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स्वमस्य शूपं ब्राह्मम्-अपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसानम् तथा 
स्व॑श्त्वं सस्ये शरत्वं च; तेन रूपेण अमिनिष्पद्यतेः इति । ओोडलोमिश्चेत्थं 
स्वीकरोति यत् जीवात्मनां चेतन्याटमकत्वात् वेतन्यात्मनां अवस्थिते 
भुक्ते ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वादिशब्दा ठयथौ एव । सिद्धन्तपक्षल्पेण उपस्था- 
पितं बादरायणमतं त्वेतद् यद् मुक्तात्मनः पारमार्थिकचेतन्यमात्रस्वहूपा- 
भ्युपगमे अपि उ्यवघहारपेश्वया सम्रपंचनिष्प्रपंचत्वयोरबिरोधात् चेतन्या- 
त्मकत्वं सवेज्ञत्वादिकव्चोभयं तत्र संगच्छते । अत्रापि पुनः धारणाद्य- 
विभिन्नाचायोणां प्रकारभेदेन सामंजस्यस्थापनम् । शंकरानुसारेण 
मुक्तात्मा पारमार्थिकचेतन्यस्वरूपस्तथापि व्याबहारिकषश्पेण स॒ सवज्ञ- 
त्वाच्यपहत पाष्मत्वादिगुणसम्पन्नः । 

रामानुजनिम्बाकौनुसरेण, किन्तु, पूर्बोक्तधारणाद्वयं सत्यम् । भथोत् 
भुक्तो जीवात्मा परमाथतः चेतन्यस्वहूपः अपि सत्यसंकल्पत्वादिविशिष्टः। 
स च इत्थम्--यथा सैन्धवघनस्य कृत्सस्य रसघनतवे रसनेग्द्रियावगते, 
ष्ुराद्यन्यज्ञानेन्द्रियावगताहूपकारटिन्यादया न विरुध्यन्ते । तथेव प्रत्य- 
गात्मनो घ्मिस्वरूपस्य रस्नस्य प्रज्ञानघनस्वे अपि अपहतपात्मत्वं- 
सत्यसंकल्पत्वादि धमेसम्बन्धो वाकयान्तरावगतो न विरुध्यते । 

इत्थं च अत्र एतत्स्पष्टं संजायते यत् शंकराचायः एकत्वस्य पारमार्थि- 
कत्वं, बहुत्वस्य च ठयाबहारिकत्वमभ्वुपगत्याभयोः सामंजस्यं स्थाप- 
यति । रामानुजनिम्बाकं चोभौ उभयोरपि एकत्व-बहुत्ययोः स्वस्षच्त्र 
खत्यत्माकलयतः । 

अत्र सूत्राक्चरार्थावलोकनेन रामानुजनिम्बाकंयोरथः शंकराथोपेश्षया 
वरीयान् प्रतिभाति । यतो हि शंकरेण पएतप्सूरस्वभाष्ये "'एवमपि 
पारमार्थिंकचेतन्यमात्रस्वहूपाभ्युपगमे अपि व्यवहारापेक्षया ` पूेस्याध्यु- 
पन्यासादिभ्यः अवगतस्य ब्राह्मस्य रेश्वयेहूपस्य अप्रत्याख्यानादविरोधं 
बादरायण आचार्या मन्यते” इत्यत्र पारमार्थिकन्यबहारशब्द स्वपश्ष- 
पष्ीच्छया एव सन्निवेशितौ, सूत्रे तयोस्तद्थेस्य वा स्वेथा अभावात् । 
शत्र हि उ्यावहारिकषिषयस्य न कश्चिदपि सम्बन्धः । देहपातानन्तरं, 
स सम्बन्धो लुप्रः । परब्रह्मभावश्चावाप्रः। कश्च अयं परब्रह्मभावः इरयेत- 
त्मसंगे जेमिन्योडलोम्योमते समुक्िख्योभयोः सामंजस्यस्थापनपूषैकं 
शुतिषाक्येकतां प्रदर्शयन् भगवान् बादरायणः एकतः तत्परब्रह्मभावस्य 
वि्लानघनत्वरूपमथं परतश्च सत्यसं कत्पत्वापहतपाप्मत्वभयत्यथं प्रति- 
पादयति । 
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इत्थं च इदमेष सूत्रं शांकरादरैतसिद्धाभ्त विरोधीति शदटैतविरोधिनां 
निम्बाकोदीनां मतम् । 

एतावत्पर्यन्तं शंकरानुसारेण परा विशा पादस्य विषयः भासीत् । 
अतः परमवरिष्टपादान्तं यावदपरा विद्या बिषयीभविष्यति१। 

अष्टमनवमसुत्रयोःचतुथंमधिकरणमेतः्प्रतिपादयति यत् विदुषः 
संकल्पदेव सर्बश्वयेभ्राप्निजोयते, तथाहि-““स यदि पितृलोककामो भवति 
संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति” । 

दशमसूत्रतः चतुदृशसूत्रं यावत पंचममधिकरणं सुक्तात्मनो देहस- 
. द्वाचासद्धावविषयकमतनत्रयं समयुपस्थापयति-(१) यतो हि “संकल्पा. 
देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति", इति छन्दोग्यश्चुत्या पूरेत्र बिदुषो मनः 
संकल्पसाधनं सिद्धम् । इत्थं च प्राप्तेश्वयस्य विदुषः शरीरेन्द्रियैरप्यवश्यं 
भवितव्यम् इति सण्देषे “मनसा एतान् कामान् पश्यन्" रमते इति 
श्रुत्या ब्रह्मलोके मनसैव केवलेन विहारप्रतिपादनात् भोक्त 
सद्भाबाभावः प्रमाणीक्रियते । देषेन्द्रियेश्च विहारे "मनसा, इति विरोषणस्य 
बैयथ्योपत्तेः । 

( २) जेमिनिराचायेस्तु “स एकधामवति त्रिधाभवति?“ इत्यादि- 
 भतिभ्रामाण्येन सुक्तं रति मनोवत् शरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मन्यते” 
शरीरभेदेन विना अनेकविधतायाः असम्भवात् । 

( ३ ) किन्तु बादरायण इतथं स्वमतं सिद्धान्तश्पेण अवतारयति 
यत् "मनसा, इति विशेषणात् अनेकधा भावविकल्पाच्चेति लिंगदयात् 
सशरीरतासंकल्पे सशरीरत्वप् अशरीरतासंकल्पे बा शरीरत्वमित्युभय- 
प्रकारकं विदुष रेश्वयं सत्यसंकल्पत्वात् संकल्पवेचिभ्याच्च संजायते । 
इत्थं च सशरीरो मुक्तो विदान् जाप्रदिवानन्दानलुभवति शरीरेन्द्रिय- 
रहित अ स्वप्नक् इव इत्युभयथा सामञ्जस्यम् । 
| पश्चदशषोडशसूत्रयोः षष्ठमधिकरणमेवं प्रश्नमुत्थापयति यत् °भाषं 

निविकल्पामननात्० इत्यत्र जेमिनिमतेन मुक्तस्य शरीरास्तित्वामन- 
नात् , स त्रिधा मवति पदधा भवतिः इति भरतौ अनेकशरीरसर्गत्वाभि- 
प्रेताश्च किं वारख्यंत्रवन्निरात्मकानि शरीराणि खश्यन्ते भस्मदादिशरीरब- 

१. एवं परबिशाफलमुक्तम् , हदानीमपरबिद्चाफल भरपं अयति (र० भअ २५१३८) 
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त्सात्मकानीति वा । सत्यपि च शरीरानेकतवे भत्ममनसोर्षिभागासम्भवेन 
तयोश्वैकेनैव शरीरेण योगादेकदैव कथमितरेः सह सर्वैरानन्दानुभवः । 
उत्तरं चैतस्येत्थं प्रतिपादितं यत् यथा एकः अपि प्रदीपः वत्य॑न्तरसं- 
योजितः अनेकप्रदीपमाबमापद्यते एवं बिद्वान् एकः अपि सन् रेश्वयेयोगात् 
शनेकभावमापद्च सबोणि शरीराण्याधिशति । आत्ममनसोविभागालुप- 
पत्तेरनेकशसीरयोगापम्भष इति तु न, सत्यसंकल्पत्वात् स एकमनोऽ- 
नुबर्तीति समनस्कान्येवापराणि शरीराणि लद्यति कषटेषु च तेषु उपाधि. 
भेदात् आत्मनः भपि भेदेनाधिष्ठादृखं योच्यते । योगशाम्त्रेषु च योगिना- 
मेषा एव अनेकशरीरयोगप्रक्रिया, "निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात्” 
तथा ्रवृत्तिभेदेभ्रयोजकं चित्तमेक"मनेकेषाम्' इति सूत्राभ्यां मवगता। 
पतञ्जलिना सूचिता । 

इदानीमयं सन्ये्ः यत् यदा रांकरो जीवात्मनो धिभुत्वं स्वीकरोति 
तदा तन्मते शस्य प्रश्नस्येव कथं सम्भवः ? 

राभानुजनिम्बाकयोमंते तु दितीयाभ्यायहृतीयपादस्य एकोनविश- 
सूत्रतः दवा्षिशसूत्रं याबत् जीवात्मनः अणुरवे साधिते पपद्यते चेष भश्नः 
यत् ̀ कथं तस्य एकदैवनिकशरीरेषु आत्माभिमानः सम्भवेत् १ एतस्य 
इवयुत्तरं यत् ख स्वकीयचैतन्येन कन्तुः तथेव शक्नोति यथा एकस्येव 
प्रदीपस्य एकस्मिन् देशे ब्त॑मानस्य स्वप्रभया देशान्तरभवेशः सं जायते । 
इत्थं च पएक्देहस्थितस्येवात्मनः स्वचेतन्याट्मकप्रभया सर्बंशरोरभ्रवेशो 
नानुपपन्नः । अत एव संसारदशायाम् एकस्मिन्नपि दे हृदयायेकभ्रदेश- 
वर्तिनः अपि चेतन्यठ्याप्त्या स्वस्मिन् देहे आत्माभिमानः संगच्छते, 
तत्रसुक्तामुक्त योरियान् विशेषः यत् अमुक्तस्य, कर्मणा संुचितश्चा- 
नस्य, आत्मनः देहान्तरेषु आत्मामिमानानुगुणा व्याधिनं संभवति; 
मुक्तस्य तु असंकुचितज्ञानस्य यथासंकल्पमात्माभिमानानुशुणा व्याध्निरि 
व्ययुक्तस्य क्मनियामकम् , सक्तस्य तु स्वेच्छया एष सवेसम्भवः 
इति सबमनबयथम्। 

षोडशं सूत्रमेततलरतिपादयति यत् (तत्केन कं विजानीभ्यात्, न 
तु तद्द्वितीयमस्ति ततः अन्यद् विभक्तं यदू बिजानीग्यात् इत्यादिषु 
सतीष्षपि बिरोषबिज्ञाननिषारकभथुतिषु युक्वामनः कथमनेकररीरभ्वे- 
शाचैन्धयेसम्मव इत्यापपत्तिसित्विह न सम्भवति उक्वश्रुतीनां सुषुप्ि 

१, पा० य° ख० ४।६।११ १ तत्रेव ४।५ 
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तीयः ११७ 

सम्पत्त्यन्यतरबिषयत्वात् । शंकरेण स्वीकृता इयमेषसम्पत्तिः, लयः केवल्यं 
वा रामानुजनिम्बाकंमते मृत्युः उत्करान्तिः धा उच्यते । इत्थं च प्रकरण 
वशात् कचित् काचित् श्रतिः सुषुपिषिषयिणी कविश्च सम्पत्ति ( लय ) 
विषयिणीत्यदोषः । स्बेत्रैव शासे एवमेष सुषुप्तौ सम्पत्तौ ( मृत्यौ 

त्रान्तौ बा ) संज्ञाहीनत्वं सुक्तावस्थायां च सबे्त्वं त्पष्टतया 
प्रतिपादितं बतंते। 

सप्रदशसूत्रतः द्ार्विशसूत्रं याबदन्तिममधिकरणमेतत्प्रति पादयति 
यत् जगदुरपन््यादिब्यापारमतिरिच्य सुक्तारमा सर्बेथा परिपूणेपर माट्मबदेव 

 सर्वेश्वयं सम्पन्नश्च जायते । अन्तिमसुत्रं च मुक्तात्मनः; अनावृत्तिं पुनराग 
मनाभाव सूचयति । 

मध्वाचायः अस्मिन् पदे भुक्तात्मना भुश्यमानान् मोगान् प्रतिपाद्- 
यति ध्ये भगाः परमात्मना भुञ्यन्ते त एव सुक्तेभुज्यन्तेः यान् एष भं 
श्रणोमि यान् पश्यामि यान् जिघ्रामि तान् एव एते इदं शरीर षिमुच्य 
अनुभवन्ति, इति चतुर्वेदशिखायां दृष्टत्वात् । भविष्यत्ुराणे अपि- 

मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तदू भोगाल्लेशतः कचित् । 
बहिष्ठान् भुञ्जते नित्यं नानन्दादीन् कथंचन, ॥ 

 दशमसत्रतः चतुदशसूत्रं याबत् स्ांणि सूत्राणि शंकररामालुजवदेष 
नन । तत्र चतुदृशसूत्रे रह्मवेवतेबचनानुसारं भोगोपयुक्शरीर 

ह स्वप्नस्थानां यथा भोगो बिना देहेन भुज्यते । 
एवं मुक्तावपि भवेद बिना देहेन भोजनम् ॥ 
स्वेनह्वया वा शरीराणि तेजोरूपाणि कानिचित् । 
स्वीङ्ृत्य जागरितवद् भुक्तथा त्यागः कदाचन ॥ 

पंचद्शसूत्रे मुक्तात्मनः केवलपुण्यभोगानुभवग्रतिपादनम्-शरीरमनु- 
प्रविश्यापि वत् प्रकाशयन्तः पुण्यानेव भोगानयुमवन्ति न छु दुःखादीन् 
यथा प्रदीपो दीपिकादिषु प्रविष्टः तत्स्थं तेलयेव भुक्ते न तु तत्- 

षोडशसूत्रमेतस्परतिपादयति यत् स्वगे लोके न भयं किवनास्तिः 
इत्यादौ स्वगं शग्येन सुषुधिः मुक्किर्बोच्यते न स्वगोदिः । तदथ भ्रमाण 
स्वरूप स नह्मवेषतंपुराणवचनमुपन्यस्यति- 

्योतिमेयेषु देषु स्वेच्छया विश्वमोक्षिणः । 
भुजते स्वयुखान्येष न दुःखावीन् कदाचन ॥ 

१. भ्र मार प° १७७ १. मर भाग्प० १८० 



२१८ बरहासूत्रप्रसुलमाष्यपद्चकषमौक्षणम् 

तीणौ हि संबेशोकान्ते पुण्यपापादिवनिताः। 
स्बंदोषनिव्रत्तास्ते गुणमात्रस्वरूपिणः१ ॥ 

अबवशिष्टेष्वपि सूत्रेषु एवमेव अथंविषयकः अधिकरण विषयक भेदो 
लयते तानि चास्मखकृतलच्यानुपयोगितया त्यञ्यन्ते । | 

वल्लभानुसारेण अयं पादः पुष्टिमागोवलम्बिमुक्तात्मनां सुक्तिदशां 
निर्दिशति । तत्र प्रथभसुत्रमेतस्प्रति पादयति यत् नद्य सम्पद्यापि स्थितस्य 
मुक्तस्य जीवस्य स्वरूपात्मकभजनानन्दानुमवाथेमाविभोवः पुनः विशिष्ट- 
शरीरोपलबन्िः ( नास्मदादिशरीरबत्साधारणशरीरोपलन्धिः ) भवस्येव । 
यतो हि “सः अश्नुते सवोन् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति श्रतिः 
सुक्ताटमनः पुरुषोत्तमेन सह॒ सबकामभोगं वदति । स च विग्रहं बिना न 
सम्भवतीति श्रुतिबलात् बिशिष्टशरीरो पलन्धिमेन्तव्या । इत्थमिह 
भआविभौवशब्दो वैचिग्येण व्याख्यातः । 

पंचमषध्ठसप्रमसत्राणि मुक्तात्मनः स्वरूपत्रयं जेमिन्यादिमतत्रयेण 
उपन्यस्यति । तत्र त्राक्येण ब्रह्यसम्बन्धिना शरीरेण ( अस्मदादिभौतिक- 
शरीरबिर्द्धेनेत्यथः ) ब्रह्मणा भगवता एव स्वभोगायुरूपतया सम्पादितेन 
सत्यज्ञानानन्दात्मकेन शरीरेण पूर्वोक्तान् कामान् अश्नुते इति जैभिनि- 
राचार्यो मन्यते । | 

स यथा सेन्धवधघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एषं वा अरे 
अयमात्मा अनन्तरोऽबाह्यः छरस्नः प्रज्ञानघनः इति श्रुतौ घनपदेन 
ज्ञानात्मकबिग्रहात्मकत्वं ब्रह्मणो `बोध्यते । तथा च तादृशेन भगकत्री 
सह ताहशोनेष भाव्यभिति चिति (चिद्धपे ब्रह्मणि) तन्मात्रेण, चिन्मात्रेण 
रूपेण कामान् भुक्ते न तु विग्रहेण इत्योडलोमिराचार्यो मनुते । चिदारम- 
कत्वं जीवस्य एतन्मते नैसर्गिकम् । 

बादरायणस्य च अयं सिद्धान्तपक्षः यत् श्रुतिषु भक्तस्य कामभोगो 
निरूपितः स॒ यावता अर्थन बिना मोपपश्यते तावान् स श्ुत्यभिमतो 
मन्तव्यः । तथा च ब्रह्मसम्बन्धयोगभ्यानि शरीराणि नित्यानि सन्त्येवेति 
यथानुग्रहं स तादृशं तदाविश्य भगवदानन्द मश्नुते । 

अष्टमसूत्रमेतस्परतिपादयति यत् तस्यैव केवलं पराधिः संजायते यं स 
भजनानष्दं दातुं संकल्पविषयं करोति, भ्यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः, इत्यादि- 
श्रतौ तथेव प्रतिपादनात् । 

१. तत्रेव प° १८१ 



हितीयः अध्यायः ६१९ 

।- # । 

दशमेकादशद्रादशसत्राणि शंकरानुसारमेव व्याख्यातानि किम्तु 
एतन्मते तानि पुष्टिमार्गीयमक्तान् निर्दिशन्ति । 

पंचदशसूत्रे एकाशोदाहरणमित्थं बैचिश्येण प्रदत्तं बतते--भगवान्मक्तं 
प्रविशतीति भगवर्स्थरूपतां प्राप्नो भक्तो भगवता सह सवोन् कामान 
अश्नुते । एतच्च प्रदीपवत् संजायते अथौत यथा प्राचीनो दीपः स्नेह- 
युक्तायां नवीनबत्यौ समाविष्टः तां स्वकायेक्षमां करोति स्वयं स्नेहाधीन- 
स्थितिश्च भवति तद्वदिहापीति बोभ्यम् । 

पोडशसूत्रे सम्पत्तिशब्द्ः पुष्टिमार्गीयमोक्षाथको व्याख्यातः इति तदू 
ध्याख्यानं शंकरव्याख्यानतुलां समारोहति । सम्पूणं सूत्तमेतदर्थकं यत् 
(न तदश्नोतिकश्चन' इत्येताहशवाक्ये सुषुप्त्यवस्थायां प्रतिपादितो भोगा- 
भवः 'सबोन् कामान् शश्नुते सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यत्र प्रतिपादितः 
भोगः ब्रह्मसम्पत्ति ( कैवल्यम् ) निर्दिशति । 

सपरदशसूत्रमित्थं बेचिश्येण व्याख्यातं यत॒ मुक्तस्य ब्रह्मणा सहं 
भोगकरणं जगत्सम्बन्धिलौकिककायवाङ्कमनोव्यापाररदितं मवति; 
श्रह्मविदाप्नोति परमित्युपक्रमेण भुक्तिप्रकरणात् , तत्र च लौकिकव्यापा- 
दस्यासंभवात् । 

अन्तिमसूत्रे भरतिपादिता अनावृत्तिः, भक्तानाम् ( पुष्टिमार्गीयाणाम् ) 
ज्ञानिनाम् ( मयोदामार्गीयाणाम् ) चोभयेषामुच्यते । तत्र अनाचृत्तिः 
शब्दात् । 

अनावृत्तिः शब्द्त् इत्थं पुनरुक्तेः समापिबोधकत्वे अपि पूर्वेणाना- 
वृत्तिशब्देन पुष्टिमार्गीयभक्तविशेषाणां भगवन्निकटगतो विशेषेण अनाबरु- 
त्तिरित्यर्थोभ्वनितः। परेण च अनावृत्तिशब्देन वेदरूपाच्छब्दात् उक्त- 
साधनात् मयोदामागींयाणामनाव््तिरित्यर्थोध्वनितः । एवमत्र बज्ञभस्य 
शंकरेण सद भुक्ति भक्तद्रेषिष्ये यत्किचित्साम्ये अपि अन्तिमाभ्यायस्य 
अन्तिमपदे पुष्टिमार्गीयफलस्येय बह्नभमते युख्यतया साधितत्वात् 
श्रह्मबिदाप्नोति परभितिश्रुत्युक्तं" ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीति श्रुत्युस्तं च 
फलं सपरिकरं षिचारितम्। 

उपसहारः 
अस्य अध्यायस्य प्रथमे पादे विशेषेण अविश्रान्तसाधनाबलम्बनस्य 

नितरामाषश्यकत्वं प्रतिपाद्य उपासनाकाल्ते साधकस्य भआत्मचिन्तनप्रक्ारो 
वणितः । उपासनासिद्धौ च जीषितयुरुषः कामवस्थां प्राप्रोतीत्यादिजि- 



३३० बह्मसुत्रप्रमुखमाष्यप्कधमीक्षणम् 

ज्ञास्यमपि मीमांसितम् । दितीयपदि ब्रह्मविदः अर्विरादिमागेद्रारा ब्रह्म 
लोकगमनस्य तत्र परन्रहमप्रप्तेश्च बणेनं कृतम् । ठतीयपादे च ब्रह्मविदः 
खत्करान्तौ मागेस्य तत्पराप्तव्यस्य च स्पष्टतः निदेशो बिष्िवेः। ततश्चतुथपादे 
स्वरूपतावाप्रौ जीवस्य बन्धनसुक्तदशा अवधारिता। एवं ब्रह्मज्ञानावाप्तेः 
तत्फलस्य च मुख्यतः ब्णंनेनास्यफलाभ्यायनामसार्थंक्यम् | 

इत्थं च प्रथमाध्यायतश्चतुथौध्यायपयेन्तं क्रमशः ब्रह्मजीवजगत्स्व- 
रूपम् , ब्रह्मणा सह जीषजगतोः सम्बन्धं परमपुरुषाथोवाप्रिाघनभूतो- 
पासनां च निदिश्य स्वस्वसिद्धान्ताचुसारं सर्वेः आचार्यः अन्ते एत- 
तप्रतिपादितं यद्वेदान्तधूत्राभिप्रतपरमनिःभेयसमवाप्य जीबो न पुनः 
कदापि संसाराषतं पततीति । 



तृतीयः अध्यायः 

( भाष्यकारषंचकस्य संधिप्तः परिचयः ) 

१ छषकरः 

, शंकराचार्यस्य आविभौष-स्थितिकालबिषये यद्यपिमतभेदः तथापि 
बहुमतेन तस्याविभौवः अष्टाशीत्यधिकसप्रशततमेशवीयवत्सरे तिरो- 
भावश्च विंशत्यधिकाष्टशततमेशवीयवत्सरे मन्यते । पएतदूषिषये या 

सामग्री समुपलभ्यते तथा इदं निश्चीयते यत् तस्य जन्म॒ केरलग्रदेशीय- 
पूणोनदीतटवर्ति-कलादीनामकम्ामे बेशाखछक्लपंचम्यासमवत् । सुभद्रा 

शिबगुरू च तस्य॒ मातापितरौ । सुभद्रा स्वपत्थनुरूपमेव विदुषी धमे. 

परायणा च पत्नी रिवगुखश्च महाबिद्धान् धमेनिष्ठः ब्राह्मणः आसीत् 
किन्तु अतिक्रान्तप्रौढाबस्थयोरपि तयोने काचिदपि सन्ततिरभवत् 
इति ताभ्यां श्रद्धामस्तिपूवेकं सकाममावनया भगवान् शंकरः समाराधितः। 

आश्चुतोषश्च ब्राह्मणदम्पत्योरूपासनया संतुष्टः अभीष्ट वरमदादिति श्युभ- 

मुहूतं सुभद्रा दिव्यकाण्तिपत्ररत्नं प्रासोष्ट । सं च शकरछृपया ₹त्पन्न 
भासीदिति शंकरामिधानः समभवत् । 

परम्पराप्रामाण्येनेत्थमवगम्यते यत् अष्टवार्षिकः शंकरः सववेद्- 

पारंगमो बभूव । शस्य गुरः माण्डक्योपनिषत्कारिकाकारः गोडपाद्- 
शिष्यः गोषिन्दाचा्ः आसीत् । तस्मादधिगतसकलशाखः खः षोडश- 

धर्षावस्थायां ब्रह्मसूत्तमाष्यं विरचितवान् । 

शंकरः असाधारणप्रतिभाशाली धा्मिकट्ुधारकः दारौनिकः कषि- 

श्चासीत् । स युख्यासु दशु उपनिषत्सु ब्रहमसतरेषु श्रीमद्भगवदूगीवायां 

च शद्धैतवादटीकां भिधाय स्वमतं स्थापितवान् । 

तस्य अन्ञौकिकम्रातिभवेदुष्येण भतिप्रसन्नः तदूशुरः काशीं गत्वा 
ब्रह्मसूत्रमाष्यं प्रणेतुमादिष्धान् इति काशीमुपगतस्य तस्य ख्यातिर- 

बद्धैव । तत्सिदधिमुग्धाश्च जनाः तस्य शिष्यत्वं स्वीक सुपषक्रभिरे । 

१. एष् ° दागुपता-ए दिष्ट भाप ईन्डियन फिलाश्चफी अवममागः ० ४३१ 
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सनन्दनस्तस्य सर्बप्रथमः शिष्यः । स च पश्चात् पञ्मपादाचायेनाम्ना 
प्रसिद्धः अभवत् । जनश्रुत्या इत्थमवगम्यते यत् एकदा भगवान् विश्व- 
नाथः चाण्डालहूपेण तमात्मानमदशंयत् । तं परिचित्य प्रणतः शंकरश्च 
तेन ब्रह्मसूत्रेषु भाष्यं रचयितुं धमं च प्रचारयितुं समाज्ञप्तः। स च तव्- 
ल॒सारं यदा ब्रह्मसूत्रभाष्यं परिसमापितवान् तदा एकस्मिन् दिने कश्चिद् 
न्राह्मणः गं गातटे तेन संगतः अमत्रत् स च शंर्राद् ब्रह्मसूत्रेष्वेकतमस्य 
सूत्रस्य अथ॑ प्रष्टवान् । तस्मिन् सूत्रे तेन ब्राह्मणेन सह शंकरस्य अष्टौ 
दिनानि शाखार्थं प्राचलत् । पश्चात् शंकर, परिश्चातवान् यत् ब्राह्मणो 
भूत्वा साक्षाद् व्यास एव शाल्ञाथं करोति । तदेव भक्त्या शंकरः तं 
प्रणम्य क्षमां प्राथितवान् इति तुष्टो व्यासस्तस्यायुः षोडशबषतः द्ात्रि- 
शद्वषोणि कृतवान् । 

काश्यां तिष्ठन् शंकराचार्यः श्रायः सवोन् प्रतिवादिनः पराजित्य ततः 
कुरु्तेत्रमागत्य बद्रिकाश्र ममगमत् । तत्र कतिचित् दिनानि स्थित्वा 
कतिपयान् म्रन्थान् ज्यरचयत् | 

बद्रिकाश्रमात् प्रयागं गतः शंकरः कुमारिलभदटेन साक्षात्कृतः 
तस्यकथनेन च मागध्यां माहिष्मत्यां नगय्यौ मंडनभित्रेण सह शास्नाथं 
कत्तं मागतवान् । मंडनमिश्रश्च शंकरेण तत्र॒ पराजितः तस्य - शिष्यत्वं 
प्राप्तः पश्चात् सुरेश्वराचायनाम्ना प्रसिद्धिमगमत् । | 

मगधबिजयानन्तरं शंकरो दक्षिणदिशममिसुखो महाराष्ट शोवान् 
कापालिकाश्च पराजितवान् । ततस्तुंगभद्रातटे भन्दिरमेकं निमीप्य तत्र 
शारददिवीं स्थापितवान् । एवं स्त्र दक्षिणे षमेध्वजामुद् भूयादधेतवेदान्त- 
स्य महिमानं चोदु घुष्य पुनरुत्तरभारतं निवतेमानो मा निषध (बरार) 
प्रान्ते कतिचिदूदिनानि स्थित्वा ठञजयिनीमागतो भैरषमीषणसाधनाः 
समवसायितवान्। ततो गुजरभान्तमायातो द्वारकायां स्थापितैकमटः 
स्वशिष्यं दस्तामलषावायं तत्र आवायेपदे नियुक्तवान् । शद्नन्तरं 
गंगाप्रान्तीयपण्डितान् पराजित्य शारवा्तेत्रं काश्मीरसुपगत्य तत्रत्येषु 
पण्डितेषु विजयमानः स्वमतमविषठिपत्। तत भवायेः कामरूपमागतः 
तत्रत्यैः शेषैः सह ॒शास्ना्थमकरोत्। तदनन्तरं बद्रिकाघ्नमं परावरतितः 
तत्र ञ्योतिर्मटं संस्थाप्य तोटकाचायं मटाधीशं कृत्वा केकारकतेत्रमागत- 
वान् । तत्र च कतिविदूदिनानि स्थितो भारवस्य अयञुड्ज्बलप्रदीपो 
धिशत्यधिकाष्टशततमेशबीयबत्सरे निजायुषो दात्रिंशत्तमे वषं निबोणम- 
लमत । 
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२ शरी रामालुजाचायेः 
रामानुजाचायेस्य जभ्म सप्नरदशाधिकदशशत तमेशवबीयत्रत्सरे दक्षिण- 

भारतस्य १मूतपुयो म् (बतं मानपेरेम्बुघुरनामङ्स्थाने) अभवत् । कान्ति- 
सतीकेशव्रयाजिनो च तस्य मातापितरौ । अयं संकर्षणस्य अवतारः स्वी- 
क्रियते । एतदीयशेशबववर्णंनविषये विशेषसामप्री नोपलभ्यते । तथाध्ये- 
तावद् श्ञायते यत् अस्य पिता इमम् अष्टमे वपे उपनीय षोडशवषं यावत् 
सवोन् वेदान् अभ्यापयामास । षोडशे वषं तस्य विवाहः समजायत । 
त्रयद्ञिशदधिकदशततमेशवीयवबत्सरे स॒ वेदान्तमधिगन्तुं वदानीन्तनं 

- सुविख्यातं श्रीयादवभ्रकाशमाध्रितवान् किन्तु यदा कदा कस्मिंश्चिदूविषये 
गुरुशिष्ययोमंदान् मतभेदः समभवत् । त्रिचत्वारिशदधिकदश- 
शततमेशवीयवरसरे स याञ्रुनावायस्य शिष्यत्वं स्वीकत्त.भीरंगं गतवान् । 
किन्तु तत्र प्राप्तेः पूत्र॑मेष श्रीयाञुनाचायेस्य सत्युरभूदिति न तस्य तदि. 
च्छु पूर्तिरजायत । भतः स कांचीं परावर्तिंतबान् । एकोनपंवाशदधिकदश- 
शततमेशवीयबतसरे ख याुनाचायशिष्येण निजमातुकल्लेन महापूर्णेन भमधु- 
रान्तकम्?इति स्थाने दीक्षितः परित्यक्तपारिबारिकजनसम्बन्धः सन्यस्य 
तस्मदेव वेदान्तरहस्यं चाधिगत्थ बहुकालमितस्ततो ्रमणानन्तरम् 
छष्टादशाधिकेकादशशततमेशबीयवत्सरे श्रीरंगं परावतंत । तत्र स्थितः 
स कथंचिदेतदू ज्ञातान् यत् बोधायनेन बह्मसूतरेषु बृत्तिलिखिता सरा च 
काश्मीरे बर्तते । तत्र स स्वरशिष्यतां प्राप्तेन प्रति भाशालिना रेशनान्ना 
निजस्वस्ीयेण सागमत् । स च प्रन्थः काश्मीरे एकस्मिन् पुस्तकालये 
तेन समुपलब्धः किन्तु तद्धिकारिभिः अध्ययनाय केवल्ञमस्मे प्रदत्तः 
यश्च छरेशेन कण्टस्थीकरतः इतितत्साहाच्येनेव रामानुजः ब्रह्मसूत्र भाष्यं 
विरचय्य त्वादाय पुनः काश्मीरं गतः तत्रत्यान् विदुषः प्रदशेयमास । 
ते चातिसंतुष्टा भाष्यं भरशस्य ओरीमाष्यम्, इति च तन्नाम छृत्वा रामा- 
यजाय हयमीयस्यैकां मूर्तिमुपजद्ुः । 

वेदान्तसारः, वेदार्थसंग्र्टः, वेदान्तदीपः, भगवदूगीताभाष्यं च 
तस्य अन्ये भन्थाः । स दक्षिणभारते पय्योच्तं पय्यंटन् स्वकीयं सिद्धा- 
न्तं च प्रचारयन् सपर्रिशदधिकंकादशशततमेशबषीयेषत्सरे तदनुसारं बतु- 

१. अस्याः पूर्याः माहाप्म्यं स्छन्दपुराणान्त्गतभूतपृरी भाहाप्म्ये इत्य. 
सुषण्थ्यते-- 

यत्तभूतथुर बाम नगरं पापनाशनम् । 
तस्व दशंममात्रेन भरः पापैः प्रुच्यते । 



देद हमसुत्रभद्चुलमाष्वपश्चकस्मीक्षणम् 

नबत्यधिकेकादराशाततमेेकमाग्दे माषषुखवशम्यं* शनौ बिंशत्यधिकशता- 
वस्थायां बिष्णुलोकमगात् । 

३ भ्रीनिम्बाकोष्यायेः 

मेदाभेदसम्प्रदायस्य सवेप्रथमः प्रवतेकः निम्बाकौचायैः यदाकवा 
स आद्याचायः मास्कराचाय इति बा उच्यते । नियमानन्द इति तस्य 
प्राचीनं भ्नाम । स शैशवादेब ष्णस्य परमभक्तः आ।सीत् । स वच 
विष्णोः घुदशेन्वक्रस्य साक्षादबतारो मन्यते भस्य सम्प्रदाये एतत् 
प्रचलितं यत् अयं सूयेस्य अवतारः पाखण्डान्धकारं विनाशयितुं भूमण्ड- 
लमवातरत् । जनश्चुति द्रंडयति थद् जयन्ती देवी भरुणसुनिश्च तस्य भाता 
पितरौ भास्ताम्। अन्येषां मते सरस्वती-जगन्नाथौ च ततिपतरौ | 
निम्बापुरं तस्य जन्मस्थानम् । तश्च आन्धमरदेशो निम्बा “नेदू्यपटनः 
इति वा नाम्ना प्रसिद्धम् । स च तेलगु ब्राह्मणः । अक्षयकृतीया चैतस्य 
जन्मदिबसम् । 

कृष्णदासछत चेतन्यवरिताृते* कृतायामणुभाष्यनामकनिजव्यारूयायां 
भ्रोमद्वाषेभानवीदयितदासेन इत्थं प्रतिपादितं यत् निम्बादित्यस्य जन्म 
मगेरपटनप्रामे अभवत् । श्रीनिवासाचायोवयश्च तस्य एकोनत्रिशत् 
शिष्या आसन । | 

नाभादासकृतमक्तमालतः^ इत्थं श्ञायते यत् एकदा कथित् दण्डी 
जैन उदासीनो बा ब्रन्दाबनसमीपस्थम् अस्य आश्रमं समागतवान् । पर 
स्परमुभयोमेभ्ये बह्म-विष्वारः प्राचलत् इति आसायं भोजनव्यवस्था न 
संजावा । तदनन्तरं च भोजनायाहूतः अतिथिः एतदथ तत्र॒ भोजनागरहं 
्रत्याख्यातवान् यत् दण्डिनो जेनस्य बा सन्ध्यायां रात्रौ च भोजनं 
निषिद्धम् । एतत् श्रत्वा ठत आचायः निजेष्टेवं दभ्यो । स बाह तत्र 
तत्सादाया्थमागत्य स्वकीयं सुदशनषक्रमस्ताचले स्थापयामास यश्च 
शनस्तंगत सूये इव अवलोक्यते स्म । स च साधवे एकस्मात् निम्बवृक्षस्य 
शिखरात् भ्रदशितः। तंच दष्ट्वा सं नियमानन्देन सखद भोकछयुथयुजे 

भजनानन्तरम् न्धतमसं संजातम् येन अतिथिः घटनाया बस्तुगतिं 

१. ङान के डो° मादद्रानन् दि किकी माफ रामाच्च ०८ 

१. चिदाम्तणाहषी य° २०१; बिदान्त उदकम् ९० १७ 

३. वेदान्तशभमंजूषा ए* १ 

४, कृभ्णवाघडकत चैतन्य बरितायतम् इ० ४; ६. ममान 
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परिज्षे । गमनवेलायां स नियमानन्दमित्थमु क्तवान् यत् त्वं माम् निम्ब- 
शिद्लरात् स्वमत्या सूयं प्रादशयः अतः त्वमतः परं निम्बाकंनाम्ना 
निम्बादित्यनाम्ना बा प्रसिद्धो मरिष्यति । ततः परं तस्येतन्नाम प्रसिद्धि 
गतम् । अतः परमस्य जीबनाबषये न किमष्युपलभ्यते । 

डा० मण्डारकर महोदयस्य एतत्कथनं यत् निम्बाकंस्य मृत्युः प्रायः 
दविषष्टयधिकेकादशेशवीये बत्सरे भभूदिति तस्य समयः टद्वादशशतान्धाः 
आदिः एकादशशताब्या अन्तो बा अस्ति । भविष्यत्युराणपरिशिषटे, 
एतत्कथितं बतते यत् निम्बादित्यो बिष्णुस्वामिनः पञ्चात् मभ्वाचाये- 
स्य च पू्ंमभूत् । अयं च मध्वाचायः नवनवत्यधिके कादशेशवीयवत्सरे 
अभूत् । एतेनापि तस्य स्थितिः एकादशशताग्धां निश्चीयते । 

४ मध्वाचायेः 
दवैतवादस्य तथा मभ्वसम्प्रदायस्य ताच्तविकसिद्धान्तानां भचारकः 

भरीमध्वाचायः आसीत् । अस्य जन्म दक्षिणतुलुबदेशस्य बेलिम्रामे नवन- 
वत्यधिकेकादशद्राततमेशबीयबत्सरे आश्चिन्यक्लदशम्यामभवत् । भस्य 
पितुः नाम मधिजी( मध्यगे )मट्स्तथा मातुनौम वेदवती आसीत् । 
शेशवकाले अस्य नाम वासुदेव भासीत् । प्रारम्मत एवायं वैराग्यसम्पन्ञः 
भवत् हत्येकादशवाषिंक एव सः अद्रेतमतसन्यासिनिः श्री अच्युत- 
पक्षाचायतः दीक्षां गृहीतवान । अत्र अस्य नाम् पूणप्रज्ञ इति प्रसिद्ध- 
मभवत । कतिपयवषीनन्तरमयं वरेदान्तपारंगमः संजात इति गुरणा 
आनन्दतीथ इति नाम कृत्वा मटाधीशत्तरे नियोजितः । 

अयमव्यन्तकोमलहृद य आसीदिति यज्ञे शालिचुणेस्य अजेन बलिभ्रथां 
प्रचायं पड्युहिसां निबारितवात् । 

आनन्दतीथंः अत्यन्तकमनिप्र आचायं आसीत् । अनेन गीताभाष्य- 
बरह्मसूत्रमाष्यादीनां भ्रायः सप्तत्रिशदुभन्थानां रचनां कृतवान् । सवेमूल- 

नामकस्तेषां सर्वेषां संग्रहः कुम्भकोणभित्यत एकः, अन्यश्च बेलगांवतो 
हिन्दीभाषायां प्रकाशितः । 

अस्य शिष्येषु त्रिविक्रमनामा प्रसिद्धो बिद्धानर्बत् । अस्य पुत्रेण 
नारायणेन मध्वाचार्यस्य जीवनचरितविषये मभ्वविजय-मणिमंजरी- 
नामकम्नन्थ्वयं लिखितम् । 

१. विष्णु श्वामौ अथमतो निम्बादित्यो दितीयकः.॥ 

मभ्वावारयश्तृतीयश्छु तुयो रामानुजः स्यतः ॥ 
[ मबिष्यत्दुराणपरिशिश्म् अ० २१] 

क 
१४ नण 
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मध्वाचार्यस्य देहावसानं' ¶यधिकत्रयोदशशततमेशबीयवतसरे अभव. 
दिति मन्यते | तन्भतसिद्धान्तस्य संक्तेपः निन्नांकितग्छ्रोके प्रदत्तः- 

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत् तत्त्वतो 
मेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोश्वभावं गताः । 
मुक्तिरनेजघुखानुमूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम् 
हयक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायक्वे्ो हरिः ॥ 

€ 

५ वल्छभाचायः 

चतुषु वैष्णवसम्प्रदायेषु खद्रसम्प्रदायः अन्यतमः । अयमेव च शुद्धा 
दवेतवादो सम्प्रदायः कथ्यते । अस्यावो चीनः प्रबतेकः प्रचारकश्च बह्लभा- 
चायः । अस्मिन् सम्प्रदागरे बालगोपालविग्रहस्य पूजा संजायते । श्रीखद्र- 
देवेन बालखिल्यर्षिभ्यः प्रदत्त उपदेशः शिष्यपरम्परया विष्णुस्वामिनं 
प्राप्तः शयुदधादवैवनाम्ना प्रचारितः । श्रीवल्लभाचार्यो हि अस्य सिद्धान्तस्य 
न आदिमः प्रबतेकः अपितु केनापि भावचार्यैण दीक्ठितः अयमिमं 
सिद्धान्तं प्रसारितवान् । तेनेव च एतन्मतानुसारं भ्रन्थान् लिखितबान्। 
एतन्मतं माध्वमतेन बाहुल्येन साम्यञुपेति । 

भ्रीवल्लभाचायेस्य जन्म पंचत्निशदधिकपंचदशशततमे वैक्रमे अब्दे 
-वेशाखज्ृष्णंकाद्श्यां रायपुरमण्डलान्त्गतचम्पारण्यस्थाने समभवत् । 
श्रीयल्लमागाङ-लदमणभदटरौ अस्थ मातापितरौ । अयम् आापस्तम्बसूत्रो, 
आरद्वाजगोत्रीयः उत्तरादितेलगो ब्राह्मणः । अस्य पूजा दक्षिणभारतस्य 
कां करवाउनामकषम्रामे न्यवसन् । 

सोमयज्ञक्रिया दि लदमणमद्रस्य वंशपरम्परोण। । फएवमनु्रयते 
यद् यस्य वंशे सोमगरज्ञशतं पूयते तस्य व॑रो मगवतः भागवतस्य वा 
लआविमोवः संजायते । एतन्नियमानुसारं श्रीलनमणभटकाले सोमयज्ञशतं 
पतिं मगच्छत् इति बल्लमाचायल्येण अस्मिन् वंशो भगवनः अवतारः 
समजायत । सोमयज्ञपूतिमुपलदय लक्षसंख्यकन्राह्मणान् काश्यां भोजयितुं 
प्रस्थितस्य सपत्नीकस्य लदमणभदटरस्य अयं द्वितीयः पुत्रः मागे "चभ्पा- 
रण्य"नामकस्थाने सपुदपद्यत । . 

यथासमयं द्विजातिसंस्कारेः संस्ृतः अयमेकादशवार्पिक एव 
काश्यां श्रीमाधवेन्द्रपुरीतः सम्पूणवेदशाच्नादीन् भधिगतवान् । काशीतः 

१, डा० बोर एन० के शमणा कतिग्यप्रभायैः अद्य परमयः १२३८- 
११३१७ ह° इति निर्बारितः। ष्यम् --देतस्छल ध्राफ वेदाग्त, प° ७०१३ 



वतीयः अभ्यायः ७९७ 

स ्रन्दावनं गतः। कंचित्कालं तत्र॒ निवासं च कृत्या तीथौन्. पयरितुं 
निरगच्छत् । बिजयनगरस्य राज्ञः कृष्णदेवस्य सभायां स्थितश्च महतो 
विदुषः शा्ार्थे पराजित्य वैष्णवाचायस्य उपाधिम् उपात्तवान् । राज्ञा च 
महामान्यानां बिदुषां समश्षमेव स्वणेसिहासनमारोद्य॒बल्लमाचायं 
सांगोपाङ्गं पूजितः बहु हिरण्यादिक च उपहृतः । किन्तु तस्मिन् काले 
अल्लभस्तस्मादु द्र्यदिः किंचिदेव गृहीत्वा अवशिष्टं सबं ब्राह्मणेभ्यो 
विद्रदुभ्यश्च वितीणेवान । राज्ञः कृष्णदेवस्य राञ्यकालः नवाधिकपंच 
दशशततमेशवीयवत्सरं यावन्मभ्यते इति वल्लभः षोडशशताब्दीश्रारम्भे 
बतेमान आसीदिति निर्बिवादम्। 

वल्लभो विजयनगराद् उज्जयिनीमागतबान् । तत्र च शिप्रानद्ाः 
तटे बतंमानस्य एकस्य अश्वत्थन्रक्षस्य अधोभागे अतिष्ठत् । स चाधा- 
बधि तज्नाम्ना प्रविद्धो बतंते। मथुराया एकस्मिन् घटे भपि एकं तज्नि- 
वासस्थानम् । 

कतिपयवर्षांनन्तरं भगवान् श्रीकृष्णः तस्य अवलमक्त्या प्रसन्नः 
तस्मै दशनं प्रदत्तवान् । एतत्सिद्धं यत् कृष्णप्रेरणया एव स ॒ब्हमसूत्रा- 
णाम् अणुभाष्य विरचितवान् । तत्रत्यं शांकरं मतं खण्डयित्वा स्वमतं 
चातिष्ठिपत् । 

निजेदिकजीवनकायोणि समाप्य स काश्याम् एकस्मिन् दिने गंगा 
स्नानार्थं गतः । तत्र उत्थिते एव स्नाति तस्मिन् अग्निज्वालेका समु 
त्थितेति पश्यत्सु एव जनेषु श्रीवल्लभः सदेहः आकाशमुत्थितः तत्रैव 
विल्लीनः समजायत । काश्यां "हनुमान्घटटे, तस्य एकं मन्दिरमद्यावधि 
वतते । इहस्थं सप्ताशीत्यधिकपंचद शशततमे वेक्रमाडे द्विपं वाशद्धषोयुष्कः 
स रेदिकलीलां समापत् । 

अणुमाष्यम् , श्रीमद् भागवतस्य सुबोधिनीटीका; सिद्धान्तरहस्यम् 
इत्याद्यः अनेके तस्य म्रन्थाः | 

भाष्यपचकबदहिरंगपरिचयः 
परिभाषा-फलकीकरमष्ोदयेन निजन्यायकोषे हत्थं भाष्यस्य 

परिभाषा दत्ता बत्ते- 

सूत्रार्थो षण्यते येन शब्दैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्येष्ते भाष्यं भाष्यविदो ^बिदुः ॥। 

१. िखकीकरस्यायक्नोषः ० ३९३७ 



२३८ गहमसुत्रप्सुखमाष्यप्चकवमीक्षणम् 

इत्थं च सूत्र सन्निहिताखिलतात्पयोबबोधकल्याख्यानं भाष्यमिति 
सिद्धम् । एतद्धि स्वसन्निहितनिजविभिन्नवेशिष्ट थम् एकं धिरोषधिधं 
हयाख्यानम् । | 

सूत्राणामतिगूढाथैतया तेषां तात्पयंबोघनाय परायत्ता अपि आचायः 
स्वक्ीयस्वतन्त्रविचारभरकाशकपदबाक्यादिस्निवेशोन सूत्राक्षराणां च 
यथाभिमता्थैकरणेन निजसिद्धान्तं संस्थापयितुं स्वायत्ता आसन्निति 
तद्थौवबोधनसहायकल्पेण, स्वभावतः यत्र तन्न यत्किचित्परिवितेनेन, 
मौल्िकसूत्राणि सपरिष्कारसमुपाह्ंहयन् । 

स्वल्पाक्षरेरेव बाक्याथौवबोधनं हि सूत्राणां लद्यमिति यथाशक्या- 
ल्पाक्षरसंरन्धानि इमानि सूत्राणि अतिसंक्िप्नाश्यपि यत्र कुत्र बाक्याधं- 
गभिताथौनि इति न स्पष्टे भावं सविस्तरं प्रकटीक्रुबन्ति । अतः तेषां 
तात्पयैम् भल्पनुद्धिभिः अनुमातुम् अशक्यम् तज्जिज्ञासुषु कृपापरायणाः 
परम्परागवाभ्ययनाभ्यापनप्रणाल्या सम्यगवबुद्धतदथोः आचायः येन 
व्याख्यानेन इमां भ्यूनतामपाकाषुस्तत्साहित्यं माष्यगयच्यते । 

भारम्मः (रचनाकालः ) 

भाष्याणां रचना वेदांगकलि जाता । निरुक्तं च तत्र सर्वभ्रथमं 
भाष्यमिशध्रितवेदांगम् । तदेव भाष्यप्रणाल्या षिरचितम्रभ्थानामादिमभिति 
वक्तुं शक्यते । कालक्रमानुसारेण भन्यसूजरम्रन्थानामप्यथौवबोधनाय 
भाष्यविरचनप्रणाली प्रचलिता । 

पाणिनिसूत्रेषु पतंजलिनिमितं भाष्यं सवेप्रथममतिमहतत्वपूण च 
भष्यम् । अस्य निमोणपद्तिः मुख्यस्वरूपाभिन्यंजिकेत्यतिषिस्वृतत्वेन 
मह्छपूणेत्वेन चेतदु "महाभाष्यमे उच्यते । तस्य च समयः ईशबीय- 
पुषेद्ितीयशतकमध्यकालो 'निधौरितः। 

मारतीयास्तिकदशनेषु सवभरथमं जेमिनिसूत्रेषु शबरस्वाभिनो 
मीमांसाभाष्यम् । राज्ञो बिक्रमादित्यस्य पितृत्व प्रतिपादयतः एकस्य 
श्लोकस्य प्रामाण्येन गंगानाथम्ामहोदयः शबरस्वाभिनमीश्चुतः सप्- 
पंचाशदरषेपूवेकालिकं मन्यते । क्रमन्रद्धाधिकरणपुत्रे चैतस्मिन् माष्ये- 

विषयो विशयश्चंव पूरवेपक्षस्तथोत्तरः। 
निणेयश्चेति पंचांग शा्ञेऽधिकरणं विदुः ॥ 

१, ‰, 2198800 ०8९ 3 (गणश ड६्ि१९ ए्भाण््गृछ 2. 2५. 

द. सर्षदशंनपरहः प° २६१ 
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अधिकरणस्य इमे सवं नियमा यथावत्परिपालिताः । 

दशवीयवतुथंशताब्दीनिर्मितम् अपरमपि आष्यत्रयम् , तथाहि- 
गौत मसूत्ेषु ईंशावीयचतुथेशत कभारम्भकालिकेन वात्स्यायनेन विस्तृतं 
भाष्यं लिखितम् । ततः परं कणादसूत्रेषु प्रशस्तपाद भाष्यम् । प्रशस्त- 
पादो हि बात्स्यायनात् परकालिकः ईशवीय चतुथशताग्दीक इति- 
दासगुप्ः१ । 

योगसुतरेषु छृतं व्यासभाष्यमपि चतुथंशताब्दीकालिकम् उत्तमं 
भाष्यम् । ईश्वरकृष्णनिर्भितसांख्यकारिकायु कृतं गोडपादमाष्यम् । 
अयं च गौडपाद्ः ईशवोयाष्टमशताग्दीकः इति राधाङृदणनमहोदयः२ | 

( शङ्करस्य श्चारीरकमाष्यम् ) 

अतः परमायान्ति ब्रह्मसूत्रभाष्याणि । नद्यसुत्रेषु उपलभ्यमानं सर्व 
प्रथमं शांकराचा्यस्य शारीरकभाष्यम् बह्मसूत्रेषु शंकराचायैस्य एत- 
दाप्यं दाशेनिकान्तदष्टिसंबलितं नितरां मोलिकम् । सुदमातिसूदम- 
गम्भीरधि चारपरिपूणमेतद्धाध्यं प्राच्यपाश्चात्यदाशंनिकविद्रद्धिरेकमलत्येना- 
द्वितीयं स्वीक्रियते । 

एतन्मते अदवैतश्ुतयः पारमार्थिकसत्य दवेतश्रुतयश्च ब्यावहारिकसत्य- 
मभि्यंजन्ति इत्येतस्य दाशंनिक मतं पारमार्थिकशूपेण धर्ममतं च व्याब- 
हारिकरूपेण सत्यं वतेते । | 

( रामानुजस्य श्रीभाष्यग् ) 

शंकराचायेस्य शारीरकभाष्यानन्तरं रामानुजस्य भीभाष्यम।- 
याति । एतद् भाष्यं मुख्यतः बोधायनधृत्तेः ( इदानीमनुपलन्धायाः ) 
अनुसारीति “अथातो ब्रह्माजिन्ञासाः ८ त्र° सू० १।१।१ ) इत्यस्य भाष्ये 
रामानुजः । अस्य भाष्यस्य वास्तविकं मूल्यमनङ्क्यम् । अस्य 
पाठकस्य हृदये आदितः अन्तपय्येन्तं पदे पदे विरोषतो विवाद्ार्पद्- 
स्थानेषु उपलभ्यमानं शंकरसिद्धान्तालोचनं व्याख्यातुमेनीषाच मत्कृति- 
मभिद्योतयति । 

१. एष दाखगुत्तः--ए दिष्टो अफ इण्डियन फिडलाथद्डी. अ° भागः प° २०६ 

२. एष राधाङृष्भन भहोदयः--इण्डियन फिकाव्रफी, दिग भागः ए० २५५ 



९३० ब्हमसत्रप्रसुकमाष्यपक्चकथरमीक्षणम् 

( निम्ब्ाकस्य वेदान्तपारिजातसौरमम् ) 
ततः परं निम्बाकंभाष्यं ब्रहमसूत्रेषु अतिसंक्षिप्रं वेदान्तपारि- 

जातनाम्ना प्रसिद्धम् । बहूषु स्थलेषु एतद् भाष्यपद्धत्या हइत्थमव- 
गम्यते यदेतद्भाष्यं रामानुजभाष्यानुसारि वतेते । अस्य भाष्यस्य 
उपरि श्रीनिम्बाकौचायंशिष्येण श्रीनिवासाचर्येण वेदान्तकौस्तु- 
नाम्नी रीका कृता । श्रीनिषासाचायंः आत्मानं साक्षान्निम्बाके- 
शिष्यं प्रतिपादयति । "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( न° सू० १।१।१ ) इत्यस्य 
व्याख्यां प्रारिथ्छुः स इत्थमपि निर्दिशति यत् (तदान्लया ( गुरुबयभी- 
निम्बाकौज्ञया ) तदुक्तवत्मेना तदनुप्रहकामेन तच्छिष्येण मया सृदुमित- 
पदो वेदान्त कौस्तुभः. "` `` ̀  विरच्यते ( वे° को० १।१।१ ) निम्बाकवदेव 
सः अपि पारिजातसौरभस्य पक्तीः अतिसरलया भितभाषया च ब्या- 
यातवान् । 

( मध्वभाष्यमर् ) 

ततः परकालिकम् आनन्दतीथ-पुणप्रज्ञ-मभ्य-मन्दिरापरनामक- 
मध्वाचायैनिमितं मध्वमाष्यप । द्वेतसिद्धान्तस्थापकमेतद्धाष्यं विशे 
षतः स्पृत्याधारेण भगवन्तं विष्णुमेव परात्परं , शंकरस्य ब्रह्मस्थानीयं 
तत्त्वं मनुते । 

( अणुमाष्यम् ) 
वल्लभस्य सुख्यभाष्यकारपंचके ब्रह्मसूत्राणामन्तिमो भाष्य 

कारो बल्लभाचायेः । स च अणुभाष्यं विरचितवान् । एतदीय- 
बिभिन्नपद्ध्या, इत्थं भरयते, यदस्य प्रारम्भात् ठृतीयाध्यायद्वितीय- 
पादपयन्तो भागः बल्लभकृतः तदभिमः षटपादीयांशश्च तदुद्धितीयपुत्र- 
षिटठटलक्रतः । इत्थं च ‹स्थानविशोषात् भरकाशादिवत् (० सू 2 ३।२।३४) 
पतत्सूत्रपयन्तमेतद्भाष्यम् स्वयं बल्लभेन लिखितं, ततः परं तत्पुत्रेण 
धिटटलेशेनेति प्रसिद्धिः । अस्य भाष्यस्य असाघारणी वैदुषी, ज्याख्यान- 
क्रमपद्धतिः, अपूवेमामिकदाशेनिकान्तदृष्टिश्चाणुभाष्यम् उत्छृ्टस्थने 
स्थापयति । 

प्रमाणमीमांसापूवेकविषयविवेचनपद्धतिः 
इमानि सबोणि भाष्याणि शास्नाथभ्रणाल्या ८ बादपद्धत्या ) लिखि- 

तानि बतंन्ते। बाद्श्च खल्नु गौतमसूत्रवृत्तौ बात्स्यायनानुसारेण "नाना(- 



वतीयः अध्यायः देके 

प्रबकतकः प्रत्यधिकरणसाघनः अन्यतराधिकरणनिणेयाबसानः बाक्ष्य- 
समहः, । सर्वदशेनसंम्रहालुसारेण च तत््वनिणेयफलः कथाधिशोषो वावः९ । 
इत्थं च सर्वथा सत्यनिणेयो वादः इति प्रसिद्धथा "वादे वादे जायते 
तन्त्वबोधः' इत्यादौ तथेव तस्य प्रयोगो हश्यते । 

भाष्यकारै गृहीता एषा वादपद्तिः बादरायणस्य सूत्राणां रचना- 
कालत एव प्रा वलत् । बह्मसूत्रेषु एब श्रतिज्ञा्दानिः, “अनवस्था, इतरे- 
तराश््रयत्वम्? इत्यादेतादशनेकपारिभाषिकशब्दानां भरयोगो लभ्यते । 
एतेषां शब्दानां सम्बन्धः विशेषेण वादपद्धत्या ( शास्ाथप्रणाल्या ) एव 
घतते । एतस्मिन् भ्रसंगे 'स्वपक्षदोशवाच्चएतत्सूत्रद्यं विशेषेण द्रष्टव्यम् । 
एतदानुपूषिसूत्रह्ये एवंभूत! युक्तयः उत्थापिताः यासां पयबसानं निरनु- 
योग्यानुयोगनामकनिग्रहस्थाने सं जातं बतंते । 

अस्यां पद्धतौ प्रमाणानां महन्त्वपूणं स्थानम् । स्वपक्षपुष्टथथं हि 
तेषामनुपदम् भवश्यकत्वप् । प्रमाणरहितं च न किमपि मान्यतापदवी- 
मातेहति । अत एव चित्युखाचार्यणापि (मानाधीना^मेयसिद्धिः इति 
प्रतिपादितमप । प्रमाणमेव हि न्यायशाद्ञस्य आधारः अत एव च तत् 
श्रमाणशास्नम्ः उच्यते । प्रमाण^साहाय्येन यस्य कस्यचिदपि सूदमसमी- 
क्षणं तल्लचयप् । प्रमाणमेष ^“ च ज्ञानप्राप्तेरेकमात्नं साधकतमं कारणम् 
इति प्रामाणिकनिष्कषः तत्रेव निविभति । भत एव प्रमाणानां स्वरूपे 
तत्केत्रे च ज्ञाते सति तल्लक्षणसमन्येन सरलतया वास्तविकं ज्ञानमुप- 
जायते इति न्याय( तकं } प्रस्थाने वेदान्तदर्शने तद्िवेचनस्यात्यन्ता- 
वश्यकत्वम् । 

नन 

१, बात्स्यायनमाप्यम् पू» $ २. दर्वंदशंनसंप्रहः भर २३९ 
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ददद ब्रह्मतूत्रप्रमुदखमाभ्यपश्चकसमीक्षणम् 

तेषां प्रमाणानां मीमांसा भिन्नमिन्नदशनेषु भिन्नमिन्नरूयेण कृता 
यतेते । तेषां संख्या शपि प्रातिस्विकरूपेण मिश्रा तथापि प्रकत माष्य- 
पंचकपरिचये प्रकृताचायेपंचकमीमांसितप्रमाणानामेब संकिध्निर्देशः 
भ्रासंगिकः । - 

परमाणबलेनेनास्माकं यथार्थज्ञानं जायते । यथा्ज्ञानमेव च प्रमा । 
कालान्तरीणानुमवेन भ्रमाणान्तरेण षा यन्न मिथ्या तदेव यथार्थम् इति । 
तथ्यानां यथाथेताया विरोधामावस्य चैव प्रामाण्यम् । अत एब प्रमायाः 
लक्षणं कबेता वेदान्तपरिभाषाकारेण धर्मराजाष्वरीन्देण 'अनषिगताबा- 
वितार्थोविषयज्ञानत्वं "्रमात्वम्› इत्यक्तम् । 

भरमाणस्वहपनिरूपणे भदैतवेदान्तेन साधारणतया मीमां सापद्धति- 
रेव अनुसतेति मीमां सकैरिष तेरपि ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्यमेव स्वी- 
क्रियते । यद्यपि शंकरपरकालिकमाष्यकारैः कुमारिलमभदट्राभिमतपरत्यक्षा- 
जुमानोपमानशब्दायोपत्त्यनुपलन्धीतिभ्रमाणषटकस्योल्लेखः कृतः तथापि 
जैमिनिना प्त्यक्षानुमानशब्देतिश्रमाणत्रयमेब स्वीकृतम् । तदेव च शंकरे- 
णाप्यनुसतम् । 

शदधेतवेदान्तालुसारेण ब्रह्मणः सम्बन्वे प्रमाणानां विरिष्टं स्थानम् 
भआत्मञ्चाने च प्रमाणानां गोणरूपेणं सहायकत्वं स्वीछृतम् । शंकरानुसा- 
रेण तेषां केवलमेतत्कायं यत् तानि आत्मचेतन्यावरणमपसारयन्ति । 
आषरणरूपविष्नापसरणानन्तरमेव च स्वतः प्रकाशितं चैतन्यं स्वय 
मेवाभिष्यक्तं संजायते- । 

न प्रकाश्यं प्रमाणेन प्रकाशो ब्रह्मणः स्वयम् । 
तल्नन्याघ्रृत्तिभ गतवात् प्रकाशो ब्रह्मणः स्वयम्ः ॥ 

यथा च स्वतः प्रकाशचेतनाभिव्यक्त प्रमाणानां न किमपि साहा- 
य्यं तथेव आत्मनः सत्तां प्रमाणयितुमपि न तान्यावश्यकानि । क्ञानस्य 
सम्पूणं साधनं स्वानुभवे निविभति इति पएब॑भूतः अनुभव एव स्वतः 
प्रमाणम् । 

“शात्मा तु; प्रमाणादिव्यवहारात्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादिव्यबहा- 
रत् सिध्यति, न च ईदृशस्य निराकरणं सम्भवति । भागन्तुकं हि 
धस्तु निराक्रियते न स्वहूपम् । य एव हि निराकन्तौ तदेव तस्य स्वरू- 
पम्” । अथौत् भात्मनः अस्तित्वं न अस्वीकत्त शक्यते. य एव हि अस्वी- 
कत्ता तदेव तस्य स्वरूपमिति स स्वयंसिद्धः “स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽ- 

१, वै० पर प° १ २. घर्थंदशंनखंभरहः ० ४१५ 

द. शां० भआ° ( अ सू° २।१।७ ) 



तृतीयः अध्यायः २९३ 

्रस्याख्येयत्यात्+ । यथा्थ॑ज्ञानिन नात्मनः सिद्धिः कत्त शक्यते तस्य 
स्वयंसिद्धत्वात् इति भावः। एवमेव एतदपि तकसंगतं यत् अज्ञानस्य 
धस्तित्वं प्रमाणयितुमपि प्रमाणं व्य्थेम् । अज्ञानस्य स्वरूपं केनापि 
प्रमाणेन स्थापयितुं न शक्यते । अन्चानं हि अन्धकारसमानप् ; प्रमाणं 
च प्रकाशस्वहूपमिति प्रकाशसाहाय्येन अन्धकारस्य प्रत्यक्षत्वं न सम्म. 
बति । रामानुजः यथाथंज्चानभ्रापकं (प्रमाकरणं) प्रमाणम् इति मन्यते । 
तन्मते प्रत्यक्षानुमानशब्दा इति त्रयमेव प्रमाणम् एतश्च तेन जिक्षासाधि- 
करणे स्पष्टीकृत* । एतन्मते श्ानस्य स्वतः प्रामाण्यम् । स एतदपि 
मनुते यत् भनुमवस्वरूपं स्वसत्तयैव, यावस्स्थिति, स्वतः प्रकाशशीलम् । 

` यतो हि तदाधारः भात्मा प्रकाशशीलः । शब्दान्तरेस्तदित्थं प्रतिपादधितुं 
शक्यते यत् अनुभवो निजविषयप्रमाणीकरणस्य साधनम् ; तथाहि- 

'अनुभूतित्वं नाम षतं मानतादशायां स्वसत्तयेव स्वाभयं प्रति प्रका 
शमानत्वम् । स्वसत्तयैव स्वविषयसाधनवत्वं वा! । 

रामानुजः एतत्स्वीकरोति यत् सर्वेषां प्रमाणानां सम्बन्धः सविरोष- 
( सगुण ) पदार्थैः सद बतंते । तत्सिद्धान्तानुसारेण विवेक एष चेतन 
स्य महत््वपूणीवश्यकषिशेषता वतते । यावश्च बयं कस्यापि पदाथस्य 
आवश्यकविशेषतां न जानीमहे तावत्तद्धिषयकं ज्ञानं भषितुं न शक्नोति । 
यतो दि येन केनचित् विशेषणेन बिशिष्टस्येव पदाथेस्य ज्ञानं सम्भवति । 
अतः ये इत्थं स्वीङ्घवेन्ति यत् एब॑मूतमपि किमपि तन्त्वं बतते यत् 
निगंणम् ( निर्विशेषम् ) अस्ति ते एतत्ममाणयितुं किमपि प्रमाणयुप- 
स्थापयितुं न शक्नुबन्ति- 

'निबिशेषबस्तुबादिभितिर्विं शेषे बस्तुनीद् प्रमाणमिति न दश्यते 
बक्तु१ , सबिशेषस्तु विषयत्वात् स्ेभरमाणानाम्? ।* 

किंच; 'सवप्र माणस्य सबिशोषविषयतया निर्दिंशेषवस्तुनि न किमपि 
प्रमाणमस्ति” ।५ 

प्रमाणानां विषये अन्यभाष्यकाराणां विचाराः एतदपेश्षया सरलाः, 
दाशेनिकोपयोगदृटथा च न ताबन्महन्त्वपृणोस्तथापि एतस्यां दिशि 
तेषां प्रथक-पथक् स्वकीयं वैशिष्ट्यम् । 

नक ज = > = => [ = न 01) वा ~ मकान म > नि भ क म => म = मा 99 षी पि ह 1 त | 

१. तत्रेव (प्रर सू २।१।९८} >, शा० भा० बहायिदन्ति पू ७३ 
द. शा० भार (अण सूर १११) >. राग भार (त्रन् स् १।१।१) 
४. सब॑द्शंन संप्ह प° १०७ 
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निम्बाकोलुयायिमिः भत्यक्षानुमानश्चुतीनां प्रामाण्यं स्वीछतम् । 
एतेषु जद्यज्ञानं केवलं श्रतिभ्रामाण्येनेव भषितुं शक्नोति । एतत् कदापि 
न विचारणीयं यद् ब्रह्म श्रतिवाक्यसाधनद्वारा ज्ञानस्य विषयो न भवितुं 
शक्नोति-'वेदे कप्रमाणमेब ब्रह्यति सिद्धान्तः१ । तथा; ननु प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणाविषयत्वबत् शब्दप्रमाणाविषयत्वस्यापि श्रतिसिद्धत्वात् न 
शासनेकप्रमेयं ब्रह्मेति प्राप्ते त्रमः । जिज्ञास्य ब्रह्मं शाल्लप्रमाणकमेवः 
नान्यप्रमाणकम् । 

साधारणेन्द्रियाणि नह्य साक्षातकारयितुं सवथा भसमथोनीति 
न तैः ब्रह्म साक्षात् कत्त शक्यते -- (न च प्रत्यक्षुप्रमाणगम्यं बह्म; तदु- 
प्रहणे हि साधारणानामिन्द्रियाणामसाम्थ्यात्? |ॐ 

एतावत् सृदमं हि ब्रह्म यत् तज्जानसाधनरूपे अनुमानादयः विचा- 
रयितुमप्यशक्याः- किंच, सवज्ञेमनत्रेः ऋषिभिश्च साकल्येन सवथा भग- 
म्य॒दुर्बोधमचिन्त्यानन्तगुणशक्तयादिमिज्गत्कारणं ब्रह्म अनुमानादि- 
वेद्यमिति कोऽनुन्मन्तो नयात् ।* 

नम्बाकमते ज्ञानं जीवस्य विशोषधमेः । तदुत्पत्तौ च न वृत्तेराव- 
श्यकता । जीवो ज्ञानस्वरूपमप्यस्ति तथापि जीबज्ञानयोधमिधममं भाषस्वी 
कःर एव प्रेयान् ; 

(जीवतञक्ञानयोज्ञोनत्वाविशेषे अपि धर्मधर्मिभाव युक्त एव! ।^ 

जीवात्मा श्ुद्धभ्रकाशस्वहूपस्तथापि स वास्तविको ज्ञाता मन्यते- 
'अहमथेभूत एव आमा ज्ञाता भवति? ।£ 

निभ्बाकोनुयायिनः प्रमाणानां प्रामाण्यं शंकरालुसारमेव मन्यन्ते । 

मध्वाचार्येण यथाथेज्ञानस्य प्रत्यक्षालमानशब्दाः इति प्रमाण्त्रयमेव 
स्वीकृतम् । एतदतिरिच्य तेन यथाथेज्ञानमपि स्वयम् पएतदुदृष्टया 
प्रमाणं स्वीक्रियते यत् तत् यस्य कस्यचिदपि तथ्यस्य साक्षादज्ञानं कार- 
यति न तु परम्परया । अतो न तजज्ञानस्य साषनम्। रामानुजश्चोभयं 
स्वीकरोति- (१) यथाथं ज्ञानं ज्ञानखूपेणापि प्रमाणम् (२) ज्ञानसाधन- 
खूपेणापि प्रमाणम् इति । इत्थं तन्मते कस्यचिदपि विषयस्य ज्ञानार्थं 

१, वे° कौर (अण०ष्च० १।१ ३) २. न° भा० (अण तू° १।१।४) 
३. वै° कोर (भण प° १।१ । वे) । ? लन (्र° सुभ १।१।२) 

५. निभा (ब्र सु० द ३।२७) ६. तत्रेव (भर सु २।३।१ ८) 
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केवलप्रमाणम् अनुप्रमाणं चेतत्साधनद्वयम् । तत्र अनुप्रमाणस्यैब प्रत्य- 
क्षादयख्रयो भेदाः । 

दाशेनिकविषयेषु मध्वाचायेमते अनुमानस्य किमपि महत््वपूण 
स्थानम् । तस्य एतत्कथनं यत् अनुमानेन यः कञ्चिदपि स्वाभिमतं य॑ 
कमपि निकष प्राप्तुं शक्नोति । अतः अनिश्ितिहेतोः सत्यस्य निश्ित्ये 
नानुमानं स्वतन्त्रं साधनं भषितुमहति- (न चानुमानस्य स्वातन््येण 
प्रामाण्यम्+, "यथाकामं हि अनुमातुं शक्यते, अतो न तत्त्वे ए्रथगनुमा- 
नमपेचदयते, उक्व्च स्कान्दे- 

"'यथाकामानुमा यस्मात् तस्मात सानपगा श्रुतेः" । 
श्रुतिसाहाय्येनेब ततसपरामाण्यं समुचितमिति वक्तं शक्यते इत्थं च 

शरुतिवाक्यसाहाय्यं विना अनुमानं न किमपि बस्तु निणतुं 
शक्नोति । स्वकीयम् एतन्मतं प्रमाणयितुं तेन पुराणादीनामनेके 
श्लोकाः" उदुधरतः । तथाहि- 

श्रुति सादाय्यरदहितम् अनुमानं न कुत्रचित् । 
निश्चयात्साधयेदथं प्रमाणान्तरमेव च ॥ 
श्रुति-स्मरृतिसहायं यत् प्रमाणान्तरमुत्तमम् । 
प्रमाणपदवीं गच्छेन्नात्न कायो विचारणा ।> 

बाराहपुराणस्य उद्धरणमेतस्रमाणयति यत् श्ुतिवाक्यसाहदाच्य- 
मन्तरेण प्रत्येकवबिधानुमानं कतु शक्यते किन्तु श्रुति साहाय्यं निना तत्र 
न किमप्यनुमान सत्यताया निणोयकं भवितुं शक्नोति । तथाहि 

सबत्र शक्यते कत्त मागमं तु बिनाऽनुमा । 
तस्मान्न सा शक्तिमती विनागममुदीश्चितुम् ॥ 

स्कन्दपुराणस्य एतत्कथनं यत्- 
यथाकामानुमा यस्मात् तस्मात्सान पगाश्चुतेः । 
पूवौपरबिरोधाय चेष्यते नान्यथा कचित् ॥ 

पुरुषोत्तमतन्त्रे च कचिच्छ्तिषाक्यविरोषे ताकिकयुक्तीनां 
किचित् उपयोगित्वं प्रतिपादितम्- 

यद्वाक्योक्तं न तद्यक्तिः विरोदुधुं शक्नुयात् कचित् । 
विरोचे वाक्ययोः कापि, किचित्साहाय्यकारणम् ° 

१. मन भाग ( अन्स्= १।१।२) द. तन्व (्र०्सू०° १।१।१८) 
२. तत्रैव कूम पुराणबयनम् ४. तत्रेव वाराहपुराणदवनम् 
४. भ० भार (अन सू० १।१।१८) ६. तत्रैव ( भ० सू* २।१।२७ ) 
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किन्तु ब्रह्मसाक्षात्कारे श्रुतिवाक्यमेष केलं प्रमाणभित्येतस्मिन् 
षिषये प्रत्यक्षस्य न किमपि स्थानम् । ज्ञानस्य स्वतः-प्रामाण्यं तु रामा- 
नुजबत मध्वाचार्थणापि स्वीक्रियते । 

वज्ञभावार्येण सबोणि अमाणानि स्वीक्रियन्ते तथापि तदनुसारं 
तेरेव मुख्यं प्रामाण्यम् । अन्येषां तु तावदेव प्रामाण्यं यावत् न तेषां 
श्रतिबाक्येर्बिरोधः । वेदानां स्वतःप्रामाण्यम् -'अतोनिशपेश्वा एव 
भगषन्निःश्वा्पा वेदाः एव प्रमाणम् ।* 

क्ञानस्य अन्यत् साधनं प्रत्यक्षादि, प्रामाण्याथंमन्याभितम् इति न 
तत् स्वातन्छयेण प्रमाणम्; "चक्रादीनां प्रामाण्यमन्यञुखनिरीक्षकःतेन, 
नः स्वतः | 

वल्लभमते वेदानां प्रत्यक्षरं प्रामाणिकम् इति तत्र॒ यत्किमप्युक्त 
तेनाक्षरशः सत्येन मबितव्यम् । अन्यथा श्रतेः प्रत्येकमागे अविश्वासः 
सम्भवेत् । 

विदश्च परमप्तः अक्वरमात्रमपि अन्यथा न बदति । अन्यथा सर्वन्रैव 
तविश्वासप्रसंगात् ।° ब्रहमस्वरूपमतिसुदमभिति तजानाथं भरतिरेषैक- 
मात्रं साधनम् । 

हत्थं परमाणसामान्यिंषये आचायपंचकस्यऽधारणाःसंक्तेपेण निर्दिश्य 
तत्तद्भाष्यपं व के कथं प्रत्यक्षादीनां प्रयोग इतीदानों निरूप्यते । 

( प्रत्यश्षम्् ) | 
उक्ते प्रमाणत्रये प्रत्यक्चमाद्यं प्रमाणम् । बिभिन्नभारतीयदशीनपरन्येषु 

अस्य बिमिन्नाः परिभाषाः उपलभ्यन्ते । गौतमेन स्वकीये न्यायसूत्र 
प्रत्यक्षस्य इत्थं लक्षणं कृतम्- 

इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि उयवसाया- 
त्मकं" भ्त्यक्छम्” वेरोषिकमतानुसारम् , परत्यक्षक्ञानकरणं प्रत्यक्षम्, 
इन्द्रियाय सन्निकर्षोत्पन्नं^ ज्ञानं प्रत्यक्षम्” एवं तकंमाषायं केशवमिन्रेण 
'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्चम्? इति प्रदशितम् भ्त्यक्षश्चानोत्पत्ते 
भ्रक्रिया तु बात्स्यायनेनेत्थं स्वभाष्ये ̀  प्रदरशिता--तदुत्पत्निप्रकारस्तु 
भार्मा मनसा संयुञ्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन; ततः भव्यक्षक्ञान 
युत्पद्यते । षड्दशनसमुच्चये अपि एषा एव प्रक्रिया उपलभ्यते- 

१ 2 

१. अणुमाष्यम् (० सू* १।१।४) २. तत्रैवं ( ब्र सृ* १।१।४) 
द. तज्रेव (ब्र सू ० १।१।२ ) ४० न्थायचत्रम् ( १।१।४ ) 

४. तकं्रहः ° ९९ ९. तकमावा ए० ४६ 
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आत्मा सहेति मनसा भन इन्द्रियेण, 
स्थार्थन चेण्द्रियमिति करम एष शीघ्रम् । 

योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, 
यस्मिन् मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥ 

भारतीयदाशंनिकपद्धतौ प्रत्यकष्ञानस्य प्रायः इयमेव प्रक्रिया भनु- 
खता इश्यते तथापि स्वसिद्धान्ताकूलं प्रत्येकदाशेनिकेन यत्र छत्र परि 
बतंनमपि कृतम् । ध 

तत्न शंकराचायेस्य अद्वेतवेदान्तपद्धतौ ज्ञानं दिबिधम् (१) परो. 

क्षम् ( २ ) अपरोक्षं च । प्रत्यक्षस्य अथेस्तु अणि इति प्रत्यक्षम् इति 
विभ्रहेण “इन्द्रियजन्यं ज्ञानं, वतेते इति तत् अपरोक्षज्ञानस्य प्रकारान्तर- 
मेव । भरिमन् केवलाद्धैते श्ञानम् , ( यश्च विषयं साक्षादेवोपस्थापयति ) 
नेन्द्रियप्रत्यक्नतुल्यम् ¦ इन्द्रियप्रत्यक्षमन्तरेणापि हि भपरोक््लानं 
जायते तथा अपरोक्षक्ञानस्य व्यापके भथ प्रत्यक्षशब्दस्य प्रयोगः 
अपि उपलभ्यते यस्य च इन्द्रियप्रत्यत्तेण न किमपि तात्पयेम् । शंकरा- 
चार्येण स्वयमपि प्रत्यक्षशब्दो ड्यापके भर्थ प्रयुक्तः--्रत्यक्षावगमं चेदं 
फलम् । तत्त्वमसि इत्यसंसायौत्मभ्रतिपत्तौ सत्यां संसायौत्मत्वञ्या- 
वृत्तेः ।› अतः इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यश्वम्” इति न प्रत्यक्षस्य लक्षणम् अपितु 
प्रमाणचैतन्यस्य" विषयचैतन्याभिन्नत्वमेव प्रत्यक्षम् । अत एव धमेरा- 
जाध्वरीन्द्रेण “स भयं देवदत्तः, 'तत्तवमसि' इस्यादौ वाक्यजन्यक्षानस्य 
प्रत्यकषज्ञानबोघनाथं वेदान्तपरिभाषायामित्थं तद्धिवेचनं छतम्-- “नहि 
इन्द्रिय जन्यत्वं प्रत्यश्चत्वे तन्त्रम् , दूषितत्वात् ; किन्तु योग्यत्रतंमानविष- 
यकतवे सति प्रमाणचेतन्यस्य विषयचेतभ्याभिन्नत्वम्” तथा च सः अयं 
देवदत्त इति वाकयजन्यज्ञानस्य सखन्निङृष्टविषयतया बहिनिस्सृतान्तः 
करणघृतत्यभ्युपगमेन देवदत्तावच््छिन्न-वृत््यवच्द्धिलचेतन्थयोरभेदेन सः 
यं देवदत्त इति वाक्यजन्यज्ञानस्य प्रत्य्ुत्वम् । एं "तत्त्वमसि 

१. षडदशंनखभुखचयः ° १५-१९ 
२. एम्° हिरियच्ा आब्द कान्ध भाफ इन्डियन किडाध्रपमो प° ३४५ 
१. शांग्भार ( (1 ध ¶।४। १ ) 

४. चेतन्यं त्रिविषम् ( १ ) भमादुचेतन्यम् ( द ) प्रमाणचैतन्यम् (२) 
विषयचेतन्यं चेति, तत्र अन्तः$रणावच्छिन्नं चेतन्यं ( बौवः ) -परभातुषैतन्यम् । 
अन्तःकरणवृस्यवर्िन्नं चेतम्यं परमानवेतन्यम् । बटादयवच्छिन्नं चैतन्यं विषय- 
चेतन्यम् । [ वे० पण प° २२] 



९३२८ ब्रह्मसत्रप्रपुखमाष्यवन्कसमीक्षणम् 

इत्यादिवाक्ष्यजन्यज्लानस्यापि तत्र प्रमातुरेव विषयतया तदुभयाभेदस्य 
सत्त्वात् ।' तत्र॒ बाह्यविष्रयप्रत्यक्षम् इन्द्रियव्यापारदारा भवति । इच्छा- 
दीनां चान्तःप्रत्यक्षमिति न तत्रेण्द्रियव्यापारपेक्षा बतंते | 

इत्थं शंकराचायेः प्रत्यक्षम् अपरोक्षस्य व्यापके अथं स्वीकरोति 
नापि च तदिन्दरियप्रस्यक्षं यावदेष सीमितं मन्यते, फलतः तदथं न शरीर 
मपेच्यते । अत्र प्रत्यक्षस्य यः अथः अभिप्रेतः स प्रमाठृचैतन्यविषयचैतन्य- 
योः संसर्गो बतते । एतदथ शरीरं सहायकमात्रमेव । तस्येदं कथनं यत् 
सति शरीरे प्रत्यक्षत्वम् असति तु तस्मिन् तदभाव इत्यस्य नैतन्तात्प्ं 
यत् तत् शरीरस्य धर्मः । नैतदपि सत्वं यत् प्रत्यन्ते शरीरसादाय्यस्य 
नितरामावश्यकत्वम् स्वप्नावस्थायां निश्चेष्ट अपि शरीरे विविधानां प्रत्य- 
क्षाणां जायमानत्वात् "एव सति देहे उपलबन्धिमबति असति च न 
अवतीति न देहधर्मो भषितुमहति.. ``न चात्यन्तं देहस्योपलब्धा- 
बुपयोगः, अपि दृश्यते निश्चेष्ट अपि अस्मिन् देहे स्त्रप्ने नानाविधोपल- 
न्धिदशेनात्' १ 

शंकरेण यद्यपि प्रत्यक्षस्य मनोवैज्ञानिकताया सविस्तरं विवेचनं 
न कृतभित्यसि्मिन् विषये वयं तद्नुयायिन एव आत्रयामस्तथापि स्व- 
आष्ये तेन प्रत्यक्षस्य अनेकस्थलेषु उपयोगः कृतः; उदाहरणाथन्- 
एवमनादिरनन्तः "` ̀̀  ̀ सवलोकमत्यक्षः । तथा -श्रत्यक्ष॑ चैतत् 
स्वापकाले" ""हत्यादि । | 

रामानुजस्य विशिष्टाद्वेतपद्धतौ अपि प्रत्यक्षं दिविधम् ( १) निर्वि 
कृल्पकं ( २ ) सबिकल्पक च । भतः तदुमयातिरिक्तस्थले प्रत्यक्षस्य 
न किमपि स्थानप्-- “प्रत्यक्षस्य निर्षिंकल्पक-स्विकल्पकमेदभिन्नस्य 
न निविशेषवस्तुनि प्रमाण मावः'^ । 

` तत्र सवेभ्रथमवलोकितस्य पूवेसम्बन्धादिरदितस्य च विषयस्य 
प्रथमं ज्ञानं निर्विकल्पकं ज्ञानम् “अतो निविकल्पकमेकजातीयद्रव्येषु 
प्रथमपिडग्रहणम्ः तथा येन तजञ्जातीयक्षियस्य सवेसाधारणविशेषतानां 
बोधो भवति तत् सविकल्पकं ज्ञानम् `तत्र प्रथमपिण्डग्रहणे गोत्वदि 

१, वे पण पूण ४२-४३ २. शां० भा० (्र० ख १।२।५४} 

३, शंकरल्य अष्यासमाध्यम् पू० ४१८ बम्बरसंस्करणम् ) 
४ श।० भार ( त्र०्सु° १।१।१३२ ) प° २१४ (४००) 
४. दा० भान (त्र०् ० १।१।१) ६. तत्रैव 
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रनुढृत्ताकारता न प्रतीयते द्वितीयादिपिण्डब्रहणेषु एव अनुषृत्ति- 

भ्रतीतिः।* 
अन्यदार्शनिकस्वीकृत सविकल्पकनिर्वि्छल्पकापश्चया रामानुजस्वीकृत- 

सविकल्पनिर्विकल्पकप्रत्य्षं भिन्नम् । रामानुजस्य एतत्कथनं यत केबलं 

नामजात्यादिरषिवमेव प्रत्यक्षं न निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमपि तु तदपि 

सविरोषविषयकमेव भवति--“निर्विंकल्पकमपि सविशोषविषयमेव' ।' 

्रहमज्ानंश्ुतिश्रमाणातिरिक्छेन अन्येन केनापि प्रमाणेन न भवितु 

शक्नोतीति प्रतिपादको रामानुजः प्रबलतया एतस्य खण्डनं करोति यत् 

 ्रतयक्तेण ब्रह्मानुभबो जायते । प्रत्यश्चम्, अपि नाम तत् पेन्द्र यौगिकं वा, 

जद्यज्ञानं कारयितुं सर्वथा असमर्थम्। तत्र ेन्द्रियं प्रत्यक्षतः कारणादसमथं 

यत् इन्द्रियाणि न कथमपि ब्रह्मणा सम्बद्धानि मश्रितुं शक्नुवन्ति । ब्रह्म हि 

्रसेकं बस्तु पश्यति तदेव च सर्ववस्तुनिमोवृ-“बाषयन्द्रियाणि बिद्यम. 

नसन्निकर्षयोग्यस्बाबिषयबोधजनकानीति न सबोथेसाक्षातकारतन्निमो- 

णसम्थपरमपुरुषविरोषविषयजोधकानि* यदि च ॒तदान्तरिकं प्यक 

तद्।पि तेन केवलं सुखदुःखादिज्ञानमेव भवितुं शक्नोति तश्च बाह्न्द्रि- 

यसाहाय्यमन्तरेण नान्यत् किमपि वस्तु प्रकटीकत्त शक्नोति,-*नाप्या- 

न्तरम्? सुखादिव्यति रिक्तबहि विषयेषु तस्य बाद्येन्द्रियानपे्षप्रबृत्त्य 

नुपपत्तेः" । योगजग्रत्यक्षं॑च केबलं पूवोनुमूतधस्तूनां स्मरणमात्रम् 

इति न तत्रामाण्यम् । अतः तदपि न त्रम अनुभावभितुं शक्नोति 

(नापि योगजन्यम् , भावना्रकषे पयेन्तजन्मनस्तस्य विशदावभासतवे 

अपि पूत्रौनुमतविषयस्खतिमात्रस्वान्न प्रामाण्यम् ।५ 

निम्बाकस्य सिद्धान्तानुसारमपि प्रत्यक्षं द्विविधम् ( १) मानसम् 

( आन्तरिकम् ) बाह्य च । मानसमपि द्विषम् ( { ) लीकिकम् (२) 

अलौकिकं च । तत्र मानसम्रत्यत्ते इन्द्ियव्यापारो न अपेदयते, 

इति सुखठदुःखादि साक्षादनुभवः हृदये भवति । आटमप्रत्यत्ते च 

त्मनः स्वयं प्रकाशमानत्वात् तं प्रति मानसिक ्रबत्तिरष 

तत्स्वकपं प्रकटयति । 

बाह्मभत्यत्ते च प्रतिजीवं ज्ञानं वृत्त्या इन्द्रियेषु समायाति । तत्पश्चात् 

तस्परिबर्तनेन विषयेषु गच्छति, विषयं ज्ञानं चोभयं भासयति । ज्ञान- 

सम्पद्धेनेव च बिषयाग्रमासो भवति तश्मातरे च विषया अनवभासि 

[ककन प 7 गीरिति १
 रे 

१. तेव २. तत्रैव २. रामानुजमाष्यम् [१।१।३] ४. तत्रैव [१।१।९] ४. तत्रैष 
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बाह्यप्रत्यक्षं च बादमेन्द्रियद्रारा बाह्मविषयाणामेव भवति । निम्बार्को 
बाह्यपदाथौनां याथाथ्यं स्वीकरोति यस्परामाण्याथं स मुख्यतया प्रत्यक 
माभ्रयति-- “तदित्यनेन सर्वनाम्ना प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्य जगत 
उपस्थितत्वाश्च१ प्रत्यक्षमेव मुखुयप्रमाणं मत्वा तेन बौद्धानां शुल्यवादिनां 
च॒ मतं खण्डितम्-"विज्षानव्यतिरिक्स्य बाह्माथस्य प्रत्यक्षत 
डपलब्येः* । तथा 'वादिप्रतिवादिभ्यां सर्व॑स्य जगतः सत्यत्वेन 
उपलम्भात्? । 

निम्बाकंस्य एतत्कथनं यत् ब्रह्मणः प्रत्यक्षभिन्द्रियद्वारा न भवितु 
शक्नोति यतो हि साधारणेन्द्रियाणि तत् साक्षात्कारथितुं सवथा 
असमथोनि । ब्रह्मज्ञानस्य च एकमात्रं साघनं वेदः । तथापि स एवं 

स्वीकरोति यत् मुक्तावस्थायामात्मा स्वानुभवद्वारा ब्रह्मणा सइ तादात्म्या- 
नुभवं करोति-- भुक्तः परस्मादात्मानं भगाविरोधिना अबिभागेन 
अनुभवति । तत्त्वस्य तदानीमपरोक्षतो दष्टत्वात्,* । "यन्मनसा न 
मनुते” इत्यस्याः श्रुतेः तात्पयमेतद् यत् मनः परिपृणल्पेणः न तत् 
्रत्यक्षीकत्तं शक्नोति भथ चेतत् यत् गुरुणा सतपरबृत्तिभिवौ यावन्मनो 
न सबेथा तद्योग्यं क्रियते न तावत्तेन तदाभासः अपि प्राप्तुं शक्यते । 

मध्वाचायेस्येतत्कथनं यत॒ केवलं प्रस्यक्षं न कदापि संसारस्य 
समस्यां समाधातुं शक्नोति । यथाथज्ञानावाप्तये श्रुतेरपि साहाय्य 
पदयते । पुरुषोत्तमतन्त्रस्य प्रमाणयुद्धरता तेन प्रतिपादितं यत् श्रुतिवा- 

क्यसद्ितः अनुभवः यथाथनज्ञानस्य उत्तमं साधनम् , केवलं शाखं च 
मध्यमम् ; प्रत्यक्षं च सवतः निम्नकोरिकं साधनम्- 

शाश्चाथयुक्तोऽलुभवः प्रमाणं तूत्तमं मतम् । 
मध्यमं त्वागमो ज्ञेयः प्रत्यक्षमधमं स्मृतम् ॥* 

वज्ञभाचायेश्च प्रत्यक्षं न ताबदिन्द्रियप्रत्यक्तेणेव परिच्िनत्ति- न तत् 
तावदेव सीभितम् , अपि तु तत्न सर्वेषामेव सविकल्पकन्ञानानां 
सन्निवेशः इति अभीष्टदेवत)प्रातिमज्ञानसपि अनुभव एव, तस्यापि 
भशपरोक्चक्ञानत्वात् । 

चष्षुषादिभत्यक्षमप्रधानशूपेण ( अन्यसाहाय्येन ) प्रमाणं स्वीकत्त 
शक्यते न तु स्वातन्त्येण; सतोशुणयुक्तान्येव चेन्द्रियाणि भमाणम् 

१, नि, मा० (ब्र. स्. १।४।१२) २. निम्बाकंमाष्ये वे, दौर ए० ९०० 
३. तत्रैव पृ०२०द् ४. नि. भा ब्र. सु, ४।४।४ 

४. केन ० १।५ 5 भन्मा०् (त्र. चू. १।१।१७) 
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इति सतोगुणयुक्छेन्द्रियजन्यं भत्यक्षं भ्रामाणिकम् । स्वातन्व्येण च 
तेषां प्रामाणिकत्वे एतस्य कारणं बक्तमशक्यं स्यात् यत् मः कृतो 
जायते--“ चश्चुरादीनां प्रामाण्यमन्यमुखनिरीक्षकतवेनेब न स्वतः, चमा- 
नुत्पत्तिप्रसंगात । सन्त्वसदहितानामेव चष्ुरादीनां प्रामाण्यात्?" । 

वल्लभा चायः बाक्यजगतः सत्यतां स्वीकरोति, तस्य मते जगदपि 
तावदेव सत्यं यावश्च ब्रह्म । यतो हि तदुभयमप्येकमेब । समस्तमेत. 
जगत् ब्रह्मसत्तास्वूपम् । ब्रह्म न जगतो रचयित अपि तु स्वयं जगदेव । 
यद्यपि स्वरूपे ब्रह्म परिज्ञातं न बतंते तथापि यदा तत् संसारख्पेणाः- 
त्मानमभिग्यनक्ति तदा ज्ञातं संजायते । अत एवैतदुच्यते-्रमाणब- 
लेनाविषयः, स्वेच्छया विषयश्चेत्युक्तम्,* । प्रत्यक्षप्रमाणेन बह्ञभो 
निजसिद्धान्तसत्यतां साधयति--'अस्य प्रपंचस्य न अभावः, उपलब्धेः, 
उपलभ्यते हि प्रपच३ | 

वल्लभावार्यस्येतन्मतं यत् भद्वैततिद्धान्तानुसारेण रएतत्स्वीकरणं 
यत् शब्वभ्रमाणम् अपरोक्षक्षानस्य कारणं भवितुमर्हति, यथा चः 
(दशमस्त्वमसि इत्यत्र भवति, न समुचितम् । अस्मिन् वाक्षये हि दशमो 
जनः भ्त्यक्ेणेव आत्मानं दशमं बुभ्यते, यतो हि प्रत्यक्षस्य समस्ताः 
सामभ्री- तस्य शरीरादि तदानीं तत्र॒ बतते--दशमस्त्वमसीत्यादौः 
प्रत्यक्षसामम्र थाः बलवन्त्वात् देहादेः भत्यक्चत्वात्ः । अतः प्रत्यक्षन्ानेन 
शब्दश्रमाणस्य कथिद्पि सम्बन्धो न बतेते। तस्य एतत्कथनं यत् 
शब्द्भ्रमाणाच्ितप्राति मज्ञानस्य प्रामाणिकत्वे प्रमाणद्वयस्य सांकयं 
स्यात् तश्च नोचितम्-“्रमाणसंकरापत्ति^+ ।; 

बज्ञभाचार्यस्य एतन्मतं यत् प्रव्यश्चभ्रमाणस्य न किमपि मदन्त्वपूणं 
स्थानम् । स हि मीमांसायाः प्रबलः अनुयायी अतः स स्वकीयविचार- 
भ्रामाणिकतायां श्चुतिमेव सम।श्रयति । 

भत्यक्षशब्दश्च स्वतन्त्रहूपेण अनुमानेन बा सह॒ बाद्रायणन्रह्म- 
सूत्रेषु चतुः प्रयुक्तो दश्यते- 

( ४ ) शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् श्रत्यक्ानुभानाभ्याम् ( ९।३।२८ ) 
( २) अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ( ३।२।२४ ) 

ना काशक ० 

१. शअणुमाष्यम् (त्र. स. ११४) २. तत्रेव 
३. तत्रेव ( ज. स्. २।२।१८ ) ४, तत्रैव (ज्र. स्. १।१।१) 

४५. तत्रैव 

१६ अण 
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( ३ ) प्रस्वकषोपदेशादिति वेश्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ( ४।४।१८ ) 
( ¢ ) दशेयतश्चैवं भ्स्यक्षानुमाने ( ४।४।२० ) 

भाष्यकाराणां कृते एतेषां शब्दानामर्थो मद्त्वरहितः । शंकर"रामा- 
लुजनिम्बारकँः सवेत्रैव प्रतयक्षानुमानशब्दाभ्यां क्रमशः श्रुतिस्प्रती गृहीते 
न च प्रत्यक्षानुमाने । उक्तसूप्रचतुष्टये, “शब्द इति चेल्ञःः““ ˆ“ शत्यादि- 
प्रथमसूत्रस्य व्याख्यां छबेता शंकरेणोक्तम्--श्रत्यक्षं श्रतिः, प्रामाण्यं 
भ्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सपेक्षत्वात्,' | स्मू- 
-तिरेतद्थमलुमानसुज्यते यत् सा स्वप्रामाण्याथं तदथंमूलकधरतेः अनुमानं 
करोति, “स्मृत्या स्वपरामाण्याथं मूलश्रतिरनुमीयते,* । रामायुजनि- 
म्बाकंयोरप्यस्मिन् विषये एतदेव मतम् । 

हन्तु म्वाचर्येण अनयोः शब्दयोः श्रति-स्मृतिरूपः अथो न कृतः । 
तेन च प्रस्येकस्थले तयोः प्रत्यक्चमनुमानं चेष एव अर्थः स्वीकृतः- 
मतां प्रत्यश्चात् यथेदानों तथोपय्येपि देवादयो भविष्यन्तीति इतरेषा- 
मनुमानाषच' । तथा--विद्रतप्रत्यक्षात् कारणामाबलिंगाष्च'* । 

बक्ञमेन यत्र+ छत्र प्रत्यक्षानुमानयोः प्रत्यश्चानुमानङूप पवाथः स्वी. 
| ८८५४ : यत्र छत्र च प्रत्यश्चानुमानरूपः, श्रुतिस्मृतिहूपश्चेतदु मयं बिक- 

- ल्पैन । 

अयुमनन्रू 
तकसंग्रहे श्रीभन्नंमटरेन अनुमानस्य 'अनुमितिकरणमनुमौनम्? 
इति लक्षणं छतम् । पेते धूमं दृष्टवा एतत्स्मरणें जायते यत् यत्र 

धूमस्तत्र बहिरिति । भत्र हि पवताद धूम उद्रच्छति "अतः पवते भव- 
-श्यमेव अभिना माव्यम्? इत्यनुमीयते । वात्स्याययेन स्वभाष्ये अस्य 
लक्षणे (्रत्यक्तेण अप्रत्यक्षस्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमान१,< इत्थं 
कृतम् । तस्येदं तात्पयं यत् प्रव्यक्षसाहाय्येन तत्सम्बद्धं यदप्रतयक्षन्ञानं 
तदनुमानम् । तेनेत्थमपि प्रतिपादितं यत् 'स्मृत्यालिगदशनेन च अप्र 

१.० भाग (त्र स= १।३।२८) २. तत्रैव पू* २५३ 
३. भ° भा० (त्र स्= १।३।२८) ४. तत्रैष (र स्० ४।४।२१) 
५. द्रहटभ्यमणुभाष्यम् ( ्० सू० ४।४।२१ ) तथा ४।४१८ 

६. ब्टम्यमणुमाभ्यम् ( ब सू9 २।१।२४ | 

७. वभ्यमथुमाष्यम् { ब्र° स= ४।४।२४ ) 
<° वात्स्यायन माष्यम् प ६१७ 
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त्यक्षः अथः "अनुमीयते । इत्थमेतन्निश्चितंयत् व्यामिज्ञानपूेक- 
्रत्यक्षसाहाय्येन स्शरत्या लिंगपरामरशेन बा यस्य कस्यचिदपि षस्तुनः 
शनुमानं संजायते । एवं च यस्मिन् स्थले यस्य पद्यस्य साक्षात् चाष्चुष- 
प्रत्यक्षं न जायते तत्र तस्य सत्तायाः प्रमाणमनुमानेन कत्तु शक्यते । 

किन्तु शंकरस्येतत्कथनं यत् एतदनुमानमेग्द्रियप्रत्यक्षात्परस्य पर- 
बरह्मणो ज्ञानं कारयितुं न कथमपि सदायकं भवितुमदहेति । तेन युहुयहुरे 
तत्परतिपादितं यत् ब्रह्मसूत्राणां वात्पयं ताकिंकयुक्तिभिः ब्रह्मस्वरूपस्थापनं 
न बतंते । ब्रह्मज्ञानं च भओौपनिषदवाक्ये रेव सम्मवति-^तस्मातशब्द्- 
मूल एव अतीन्द्रियाथेयाथात्म्याधिगमः२ । 

वेदान्तसूतरषु श्चुतिषाक्यान्येव केवलं धिवेचितानि । श्ुतिषाक्याथ 
एव च तेषां सर्वस्वम । फलतः एतेषु एततस्रतिषावितं बतंते यत् न वु 
नुमानेन नापि च इतरप्रमाणैः प्रत्युत श्रुतिवाक्यविवेचनेनेव शहा 
ज्ञानमुत्पद्यते -"वाक्याथविचारणाध्यव सान निवृत्ता हि ब्रह्माबगतिनोलु- 
मानादिभ्रमाणान्तरनिगृत्ता'। एवं च ज्ञानोत्पादने भलुमानस्य ताव 
देव सार्थक्यं यावत् तत् श्रुतिप्रतिपादितनिष्कष बलवत्तरं कत्त सहा- 
यकम्--'भ्रुत्येव च सहायत्वेन तकेस्याभ्युपेतत्वात्ः* । 

बाद्रायणेनापि 'तकोप्रतिष्ठानात्^ ` इत्यस्मिन् सूत्रे एतत्तिपा- 
दितं यत् इन्द्रियातीत विषयभवबगमयितुं तकः सबेथा असमथः । अस्य 
सूत्रस्य व्याख्याने शंकरेण अर्यं बिषयः बे शयेन स्पष्टीकृतः यत् पूर्वस्वी 

कृततथ्यानां याथाथ्यंमवगमयितुं तर्का मुख्यतः समर्थः- तदेव व 
तस्य मुख्यं कायम् । किन्तु यथाथज्चानावाप्तये तकमात्र एव न पयोः 
“एषं हि सावद्यतकंपरित्यागेन निरबयस्तकः प्रतिपत्तव्यो मवति । नहि 
पूरवंजो मूढ आसीदित्यारमना अपि मूढेन भवितव्यम् इति किंचिदस्ति 
प्रमाणम् | 

यदपि यत्र, छत्र तकेस्य पाथंक्येन स्वकीयं महत्वं भ्रतीयते तथापि 
अतिदुरूह गम्भीरस्वरूपन्रह्मविषये स ॒तावन्निरथको यावत् स आगमा 
नुकूलो न भवेत्-'नहीदमतिगम्भीरं भावयाथात्म्यं सुक्तिनिबन्धनमाग- 
ममन्तरेणोत्परेक्षितुमपि शक्यम्“ । 

ह्म न च प्रत्यक्षस्य विषयो नापि चानुमानस्य; न तत्र किमपि 
कूपं न चापि तत्र शब्दः येन तदु द्रष्टुं श्रोतुं बा शक्ष्येव । न चापि 

१. तत्रैव प° १६ २. शां° मा ( भ सू° २।१।२७ ) 
३. शां० भा० ( अण सू० १।१।९२) ४. तत्रेव 
५. अन सू» ३।१।९ ६-७. तत्रेव नन सू° २।११ 
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किमपि लिगं येन तदनुमीयेत--“रूपाथमावाद्धि नायमथः प्रत्यश्नगोचरः 

लिगाध्चभावाश्च नानुमानादीमः' । अतः शृंकरातुसार विचारातीत- 

अह्णो विषये तस्य प्रयोगो न कथमपि कत्त शक्यः । फलतः इन्द्रि 

यातीतबिषयस्य ज्ञानमागमवल्ेनैव भवितुमहेति- तस्माच्छब्दमूल 

एबातीन्द्रियाथयाथाथ्योधिगमः, । 

शंकर एतेन पूणंपरिचितो यत् तर्केण भलुमानेन बा प्राप्तो निष्कषेः 

ताकिकस्य धनुमातुबौ योग्यतानुसारं विभिः अपि भवितुं शक्नोति, 

अत एव एकया `एव सामग्रथा विभिन्नास्तािका विभिन्नं निष्कष 

प्राप्लुबन्ति । एतदेव कारणं यत् सः (ब्रह्मज्ञाने अनुमानस्यापि कथि- 

दुपयोगः, इत्यनेन सर्वथा असहमतः । 

शंकराचायण एतशनिदिषटं यत् श्रतिभ्रामाणिकतास्थापने अनुमानस्य 

न किमपि महत्वम् न चातुमानगम्यं शाद्लघ्रामाण्यम्' ।` वेदवाक्यं हि 

त्रिकालाबाधित-संदेहरहितज्ञानाबबोघकमिति तस्य स्वतः प्रामाण्यम् 

'अबाधितानधिगतासंदिग्धबोधजनकत्वं प्रमाणत्वं प्रमाणानाम् । तच्च स्वत 

इत्युपपादितम्?" । अत एव यद्यपि वेदानामन्यमागेषु इव उपनिषत्सु 

कर्मानुष्ठानस्य विथिवाक्यानि न सन्ति तथापि शंकरस्तस्रामाण्ययुदूघो- 

वयति -“यदयप्यन्यत्र वेदवाक्यानां बिधिसंस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं न 

दृष्ट तथाप्यात्मविश्ञानस्य फलपयेन्तत्वात् न तद्विषयस्य ` शाखस्य 

प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम्, ̀  । 

इत्थं शक्रेण, आधभ्यात्मिकक्तेत्रे यद्यपि भनुभानस्य प्रामाण्यं न स्वी- 

छृतं तथापि एतस्य यैतन्तात्पयं यत् दशेनशासमे तेन, क्ञानस्य एतन्मह- 

त्यपूणेसाषनस्य, काप्युपयोगितेव न परिलष्ठिता । स्वस्वोपयुक्तन्ेत्रे तेन 

ज्ञानस्य सर्वाणि साधनानि स्वीकृतानीत्थमारमनो महाताङ्िकत्वमपि 
प्रमाणीकृतम् । | 

भ्रारम्भे एव, अभ्यासभाष्ये, तस्य महाताकिकत्वमवगम्यते । अन्यत्र 

वेत्र ्रतिषाकषयानि प्रमाणे समुद् तानि किन्तु तकेपादे ( दितीयाध्या- 

यस्य द्वितीयपादि ) भरतिधाकषयान्यनाभित्य स्वकीयः भ्रबलतकरब विरोति स्वकीयैः प्रबलतकैरेष विरोधिः 

१. शां० भा० ( ब्र सू० २।१।११ ) 
३. त्रैव ( ° सू° ६।१।९७ ) 

द. तत्रैव ( अ सु० १।१।४) 
४. आभती प° ६५ (अन्भन् मार °) 

४. ₹।° आ० ( अर सुर १।१।४) 
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वाशनिकसिद्धान्तान् खण्डयता अनुमानं प्रमाणस्य विशिष्टं साधनमिति 
भ्रदरशितम् | | 

रामानुजस्य अनुमानश्रणाली न्यायपद्धतेरनुककूला बतते किन्तु 
आध्यारिमिक्चानभिषये तस्याप्येतत्कथनं यत् इन्द्रियातीतपदाथेसिद्धो लु- 
मानं न कथमपि साधनं मबितुमहेति । अनुमानं हि प्रत्यक्षाभ्रितमिति 
सामान्यतो दृष्टं विरोषतो दृष्टं वा न कतरदप्यनुमानं ब्रह्मसिद्धेः साधनं 
मधितुम्हति--"नाप्यनुमानम् , विशेषतो दृष्टं सामान्यतो दृष्टं धा । 
अतीन्द्रिये वस्तुनि सम्बन्धावधारणविरहान्न बिशेषतो शृ्टम । समस्त- 
वस्तुसा्षात्कारतनि मोणसमथेपुरुषविशेषनियतं सामान्यतो दृष्टमपि 
न ल्िगसुपलभ्यते? । 

इत्थं शंकराचार्यवदू रामानुजः अपि केवलां श्रुतिमेव ब्र्मज्ञानसा- 
धनं स्वीकरोति । तत्पुष्टथथमेव चानुमानसुपदेयमिति तदमिमतम्- 
'अतः अतीन्द्रिये अथं शास्त्रमेव प्रमाणम् । तदुपकुहणाय एव तकं उपा- 
देयः, । इत्थं बाद्रायणमनुसरता रामानुजेनापि तकस्याप्रतिष्ठितकूपता 
भभिव्यक्तीकृता । 

रामानुजो नैतरस्वीकरोति यद् नैयागिकैरिब जगतः सत्तया परमा- 
<मा भनुमातुं शक्यते-यदुक्तं खावयवत्व विना कायं सवं जगत् ; 

` च तदुचितकठेविरोषपू्वैकं दृष्टमिति निखिलजगन्निमोणतदुपादानोपक- 
रणवेद नचतुरः कश्चिदनुमेयः इति तदयुक्तम्” । 

्रोमाष्ये रामानुज वार्येण यत्र छत्र निजविवादिभ्यः स्पपक्षरश्षाथे- 

मस्य अनुमानमहाशस्भरस्य सफलः प्रयोगः छृतः किन्तु एवं भूतस्यला- 

नि बहूनि न सन्ति । सत्स्वपि च तेषु तेन न्यावहारिकतकं जालप्रस्तेन 

खता सत्यानुसरणं न विस्मृतम् एतस्मिश्च तेन सवदा सतकण अस्थीयत 

यत् तकः वास्तविकञ्चानावाप्तये केवलं साधनमत्रमेव । भाष्ये च तेन 

परम्परागतशास्त्राथपद्धतिरेव अनुरता यत्र॒ यस्य कस्यचिदपि साध्य 

स्य सिद्धिः स्वतन्त्रप्रमाणेरेव क्रियते । 

निम्बाकंमाष्ये वेदान्तसूत्राणामथस्येव विशदीकरणम् इति न तत्र 

एवं भूतानि विस्ठृतविवेचनान्युपलभ्यन्ते । फल्ञतः अस्मिन् माष्ये भन्- 

मानिन श्चानसाषनकूपे स्थानं नोपलब्धम् । 

१. दा० भा० (अर स्* १।१।२३) 

द. तत्रेव ( त्र° सू० ३।१।१९) 

३. हत्रैव ( अर सू७ १।१।२ ) 
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निम्बाकौलुयायिभिः सामान्यतः अनुमानस्य नेयायिकप्रणाल्ञी 
स्वीकता, स्वसिद्धन्ताग् सरलयितुं तत््रयोगश्चापि छतः। तद्नुसारम- 
प्यनुभानस्य भेवघयम्-( १) स्वाथोनुमानम् ८ १ ) पराथोनुमानं च । 

यथपि प्रमाणानां विषये निम्बाकोनुयायिमिः रामानुजस्य अनुसरणं 
कृतं तथापि अनुमानस्य वर्गीकरणे महान् मतभेदः । | 

अन्यभाष्यकाराणामिव निम्बाकंस्यापि एतन्मतं यत् ब्ह्मक्षानं 
शुतिभिरेवाप्तुं शक्यते । अनुमानस्य तत्र न कश्चिदुपयोगः इति नैयायि- 
कामिमतं, शकषत्यङ्कराविकार्येण' परमात्मरूपकारणस्यानुमानं निम्बाके- 
भाष्ये न स्वीकृतं बतते--वं क्षित्यङ्करादीनां प्रसिद्धानां कायोणामपि 
कायैत्वेन लिंगेन न ब्रह्म॒ भनुमातुं शक्यते! । 

मध्वाचायंस्य मते अनुमानम् भनुप्रमाणम् इति तदनुसारेण तदुज्ञा- 
नोत्पादनस्य बाह्यं साधनमात्रम् । अतः (भअम्यानुप्रमाणसमानं तद् गौण- 
ख्पेण ज्ञानस्य साधनम्?,२ इत्थं मध्वाचायेसिद्धान्तानुसारं प्रत्यक्षालु- 
मानयोः परोक्षापरोक्षभरमाणरूये न कमपि भेदं षयं कत्त॒ शक्नुमः । 
्रत्यक्षानुमानशब्दाः एतत्त्रयमपि परोक्षन्ञानस्य साधनम् । 

महत्वपूणदारौनिकसिद्धान्तज्चानि मध्वाचार्येण अनुमानाय न किमपि 
महत्वं प्रदन्तम् । श्रुतिरेव विश्वसमस्यां समाधातुमेकमात्रं साषनम् इति 
तन्मतम् । मध्वाचार्यण प्रमाणरूपेण श्रुतिवाक्यानि विशेषतः पुराणवच- 
नाभ्येव समुवृश्ृतानि तथा एतदुदूघोषितं यद् ब्रहमज्ञानक्तेत्रे दारानिक- 
सिद्धान्तान् निणेतुमनुमानस्य न किमपि स्वतत्रस्थानम् । तद्धि अन 
बरगताथोष्रबोधने सर्वथा असमथेम् । स्यदेतत्-अन्यसाषनद्वारा, विशे- 
षतया श्ुतिषाक्यसाधनेन प्रमाणिततथ्यानां परीश्चणे तेषां करमबद्धकरणे 
वा सायकं भषितुं शक्नोति अत एव मध्वाचायेमते नैतत्स्वतं7 प्रमाणम् । 
जाम् , प्रातीतिकसन्दिग्धश्चुतिषाक्येषु सामं जस्यस्थापने अनुमानस्य 
यत्किचिदुपयोगित्वं स्वीकत्ते शकयते-- | 

श्रत्यक्षयोरागमयोर्बिरोषे निश्चयाय तु । 
अनुमत्यो न स्वतम्त्राः प्रमाणपद्दीं ययुः ।> 

बरह्मसूञ्जमाष्ये मभ्वाचार्येण अनुमानस्य स्वल्पातिस्वल्पः एव प्रयोगः 
कृतः । स्वमतं प्रमाणयितु हि तेन तकोपेश्चया भधिकांशतः श्रुतिवाक्यान्ये- 

१, वेदान्तशोश्तुमे १० १६ 

१० एम् ° हिरियन्ना “दि दखेन्शश्च भ् इण्डियन फिकाद्मी ए* १९७ 
३. भ भाष्ये ( अ° सू०३।१।१८ ) 
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वाभितानि । स केवलं प्रमाणत्रयमेवस्वीकरोतीत्युषमानं तेनालुभानस्वै- 
वैको भेदः अभ्युपगम्यते । 

ल्लभाचार्येण अनुमानस्य विषये न कञ्चिदपि विशोषो षिष्ारः भ्रक- 
टीकृतः। स आभ्यारिमकबिषयेषु शाखस्यैष अन्तिमं प्रामाण्यं स्थीकरोति । 
तत्र च तकंस्य न किमपि स्थानम् । तस्य मते परमातमा भव्येकबिरोधि- 
गुणानामाश्रयः तत्र प्रत्येकं षस्तु सम्भवति, पवदेब च तस्य वैशिष्ट्यम् 
अत एव - 

तदेजति तन्नैजति हदुदूरे तदूदढन्तिके। 
तदन्तरच बाह्यश्च तदु सबस्यास्य सर्वेतः?* 

अणोरणीयान् महतो महीयान्), भजोऽपि गृह्णतो जन्म निरीहस्य- 
हतद्िषः इत्याथात्मकः स श्रुतिवाक्यैः भमाणीक्ियते इतीह तकंस्य न 
किमपि स्थानम्। 

श्रह्य तु वेदेकसमधिगम्यं, यादृशं वेशे भ्रतिपा्ते तादृशमेवेत्यस- 
छद्वोचामः२ । 

वज्ञभानुसारेण प्रत्यक्षप्रत् अनुमानस्य न स्वतः प्रामाण्यम्" वदथ 
हि बाह्मपरिस्थितयः अपेक्षिताः। भग्याचायेवत् बह्ञभ 
 परिपूणतया एतत्स्वीकरोति यत् अनुभाननिष्कषो न सीभिता 
इत्यनन्ताः, वास्तबिकम्रह्मस्वरूपज्ञाने च श्रुति सम्मतिरदितस्तकः न 
कथमप्युपयोगी बतेते- 

वेदोक्ते अर्थ शुष्कतकेण प्रत्यवस्थानमयुकम्? तकस्य 
भप्रतिष्ठानात्,,* अतएव अणुभाष्ये तेन प्रदत्ताः सवं एव तकौः. 
वेदाधाराः। 

| शब्दप्रमाणम्- 
प्रस्तुत माष्यपं वके प्रत्यक्चानुभानयो यंथास्थानं यथानिषौरि 

तस्वरूपबिवेष्वनानन्तरमिदानीं क्ानस्य एकस्य साधनान्तरस्यं 
शब्दस्यापि तत्र प्रयोगनिरदेशः आवश्यकः प्रतिभाति । नह्यसुत्रभाष्येषु 
अस्य प्रमाणस्य अतिमहन्त्वम्। यतो हि वेदःन्तसिद्धान्तो मुख्यतः 
्ुतिप्रामाण्ये एव निबिभर्ति । ततरतिपादकवेदान्तदर्शनं च॒ एकतः 
वेदान्तस्य उन्तमः संकषिप्रश्च भ्रन्थः । द्वितीयतश्च तत्र संदिग्धश्ुतिबाक्ष्यानां 

१. ३० ० ५ २. इअणुमाभ्यम् ( अ० सु० १।१।१९ ) 
३० तत्रेव ( अ सू० ३।१।११ ) 
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प्रामाणिकं निरूपणमित्यतः एतत्स्पषटं यत् ब्रह्मसूत्र भाष्येषु शब्दभ्रमाणस्य 
महत्वणं स्थानम् । 

म्यायप्रक्रियालुसारं शब्दस्य "आप्तोपदेशः, शब्दः" एषा परिभाषा 

अर्तते । तन्न च येन धर्मस्य साक्षात्कारः कृतः, यथादृष्टमथं विख्याषयितु 

यश्चोपयुक्ः उपदेष्टा स॒ भप्तो मन्यते-भभाप्तः खलु सक्षत्छ 
तधम यथादृष्टस्यार्थस्य चिरूयापयिषया प्रयुक्तं उपदेष्टा इति 

-भ्यायमाष्ये स्पष्टम् । 
श्री जिन्स्वामिशान्ञिणा स्वकीयायां तन्त्रसिद्धान्तरत्नावल्यां शाब््- 

श्रमाणस्यैषा परिभाषा प्रदरिता-^तत्र पदश्रवणानन्तरं गृहीतपदपदाथ- 

संगतिकस्य पुंखः पदार्थस्श्तौ जातायां तरेव पदार्थैः स्मृतेरक्ञानाबाधि- 
-ता्थविषयकं यद्विशिष्टवाकयार्थन्ञानमुर्पथते सा शाब्दी भ्रमा उच्यते । 
तडजनकः शब्दः प्रमाणम्*०। स च शब्दो द्विविधः (१) पौर्पेयः 

(२ ) अपौरुषेयश्च । तत्र च यथा पेयम् 'आप्तपुरूषोच्चरितः शाब्दः 

पौरुषेयः, वेदवाक्यप्रतिपादितश्च श्वः पौरुषेयः उच्यते-“अपौ रषेयं 

बादयं* वेद्ः इति न्यायकोषात्' ¡ तत्रलौकिकविषयेषु प्रामाणिकताथेम- 
पौशुपेयमेव वाक्यं ( वेदिकवाक्यम् ) महत्वपूणं माकलय्यते । शंकरा- 
चर्येण भनुपदमेतद् दढीकृतं यद् ब्रह्मज्ञानं प्रत्यत्तेण प्रमाणान्तरसाध- 

नेन वा न कदापि मधितुम्ेति । सर्वेषां जीवात्मना ब्रह्मत्वं (तत्वमसि' 
इति वेदवाक्यमतिरिच्य नान्येन केनापि ज्ञानसाधनेन ज्ञातु शक्यते 

+न च परिणि्रितवस्तुस्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादिविषयतं ब्रह्मणः, तत्व- 

मसीतिन्रह्यासमभावस्य शाखमन्तरेण अनवगम्यमानत्वात्”^ उपनिषत्सु 

नि्िता “स्वं खल्विदं ब्रह्म, एषा भावना मानवचाष्कुषाधयनुभवेनं 
कथमपि निषेदूधुं शक्यते । अनुमानं तु प्रत्यक्षाधितम् । अतः तत् 

उपनिषत्प्रतिपादिते कत्वस्य न कथमपि षिरोधि भवितुं शक्नोति । यदा 
च सबीणि वेदवाक्यानि जीवात्मना सह एकत्वं प्रतिपादयन्ति तदा 
न केनापि प्रमाणान्तरेण तभिरस्तुं शक्यम् इति ब्रह्मस्वरूपनिधोरणादि 
केषु आष्यात्मिकविषयेषु अन्यसवेप्रमाणापेश्षया शासभ्रामाण्यस्येव सव- 
प्रथमं महत्वम् । अस्मिश्च चत्र प्रत्यक्षानुभानयोस्तदेव उपयोगिता बच्छ 

१, न्यायसूत्रम् ( १।१।७ ) 

३. वारस्यायनमाभ्यम् प° ०१( चौ०् घं ) 
३. ठम्त्रधिदान्तमुक्तावली ए० ६३ ४; न्य।यकोष। ए० ८०२ 

४. शां० भा०( बर सू० १।१।४) 
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शक्यते यदा ते श्रतिवाक्यसम्मते स्याताम् (न धमंजिक्ञासायामिष 
भरत्यादय एव भमाण ब्रह्मजिज्ञासायाम् । किन्तु श्रत्यादयः भनु भवाद् 
यथासम्भवमिह प्रमाणम् , अनुभवसातत्यात् भूतवस्सुबिषयत्वाख्च 
अ्यज्ञानस्य' | 

शंकरमते व्यवह रिकजगति प्रत्यक्षप्रमाणस्य सबौधिकं प्रामाणि- 
कत्वम् । प्रत्यक्षीमूततथ्यानामतिक्षमणे हि न श्रुतिभिरपि कत्तु शक्ष्यते 
छन्तु तत्वानां विशेषताबिषये विज्ञानस्यापि पृणेतया प्रामाण्यं 
स्वीक्रियते । 

यवा वेदैः समेतानां सर्वेषामपि प्रमाणानां न्याबहारिकसत्यत्वम , 
यदा च शास्त्र जीवात्मनां परमात्मना सह मौ लिकमेकत्वं प्रति पादयति 
तदा भस्माभिरेतत् स्वीकतंठ्यं भवति यन्मिथ्यासाषनेरपि सत्वलद्यं 

भ्राप्तुं शक्यते । शंकराचायः एनं धिषयं जीवनस्य अनेकैरुदाहरणै- 
बोधयितुं प्रायस्यत । एतच्च तस्य भुख्यसिद्धान्तस्य एतदथमबिरोधि 
यत् तदनुसारं सबोण्येव प्रमाणानि, कि बहूना, शस्त्रमपि, परमात्मनो 
वास्तविकस्वशूपसाक्षात्कारानन्तरं समाप्लुवन्ति । स्पष्टीकृतढ्चेतत् 
0 शारीरकभाष्ये 'तत्तुसमन्वमात्' इति सूत्रस्य व्याख्या- 
वसनि- 

"न ह्यदेयानुपदेयादैतारमावगतौ निविषयाण्यत्रमाकृकाणि च प्रमा- 
णानि मवितुमेन्ति इति । अपि चाहुः-- 

गौणमिध्यात्मनो ऽसत्वे पुत्रदेदादिभाधनात् । 
सदृन्रह्मात्माहमित्येव बोधे कायं कथं मवेत् ॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्रत्प्रमाणत्रन कल्पितः । 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् ॥ 

रामानुजस्य तु शब्दध्रमाणबिषये अयंसिद्धान्तः--'भनाप्तानुक्त- 
-वाक्यजनिततद्थंबिज्ञानं शाब्दश्लानम । तत्करणं शब्द्प्रमाणम्?* । तदू 
हिषिधम् (१) पौरषेयम् (र) अपौरुषेयं च । तत्र पुखषस्वातंश्याघीन- 
रबनाविशेषविशिष्टं पौरुषेयं वाक्यम् । वेदानां च नित्यरवेन अपोरुषेषत्वं 
करणदोषामावः, बाघकप्रत्ययामावश्च । यतो हि सगोदरौ भगवान् चलतु. 

मेखाय पूवेपवक्रमबिशिष्टान् वेदान् स्मृत्वा स्थत्वा उपदिशतीति उक्था 
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१. तत्रेव ( अण सू० १।१।२) 
१. शां मा० ( ब्र सू° १।१।४) 
३. यतोमानतदौपिका, २ अवतारः ए १९ 



१५० बहमसूत्रप्रयुखमाष्यपच्च क्रमीञ्षणम् 

वेदस्य नित्यत्वमपौश्षेयत्वं च सिद्धम् इति करणदोषामाबो बाधक- 
प्रत्ययाभाषश्चः । एतदतिरिच्य श्रत्यविरुढाचारब्यवहारभ्रायश्चित्तादिप्रति- 
पादिका धआप्तप्रणीता स्तिः प्रमाणम् । वेदोपषृंदणस्पेतिद्ासपुराणयो- 
रपि प्रामाण्यं स्वतः सिद्धम् । महाभारतर।मायणयोः कचित्कविद्धिरोघ 
आने अपि तत्वांशे वेदान्तबाक्यवद विरोधो नेयः । 

पाञ्जरात्रागमस्यापि भ्रामाणिकत्वम् यतो दि सम्पूण पांचरात्रस्य षा 
परब्रह्मभूतः स्वयं नारायणः-'अतो वेदान्तवेद्यः परब्रह्मभूतो नारायण 
स्वयमेन पद्वरात्रस्य छृत्स्नस्य वक्ता, । हत्थं श्रीरामानुजावायः न 
केवलं वेदानेव भपितु पां चरात्रागममपि भगवतप्रतिपादितं प्रतिपादयति । 

स्मिन् विषये शंकररामानुजयो र्िवारेषु महान् मव- 
मेदः । ब्रह्मसूश्चद्वितीयाध्यायद्वितीयपादान्तिमाधिकरणे शंकरः कथयति 
यदू भागवषतसिद्धान्तः ांशिकतया पएतदथं स्वीकायेः यत् स॒ ईश्वरं 
निमित्तोपादानोभयकारणं स्थीकरोति किन्तु तेनैतद् दढीङृतं यत् 
एतभ्मतम् एतदथं परिपू्णेशूपेण मान्यं न बतंते यत् तत्र॒ बहुषिधो 
विप्रतिषेधः समुपलभ्यते -*धिप्रतिषेधश्चास्मिन् शाखे बहूषिध उप- 
लम्यते-““-" " वंद्बिभ्रतिषेधश्च, भवतिः । किन्तु रामानुजा चार्येण 
पांचरात्रागमस्य प्रामाणिकता स्वीकृता । तस्य पएतत्कथनं यत् पचरात्रा- 
गमः वेदानां सारः इति स वेदानां गृढाथ सारल्येन अ्रतिपादयति- 
"वेदान् सुरनरदुरवगा्हाश्चावधाय तद्थयाथात्म्यावबोधिपंचरात्रशास्ं 
स्वयमेष निरभिमीतेति निरवबशथ १०३ । भस्य बिचारस्य प्रामाण्ये तेन 
अनेकान्युद्धरणानि प्रदत्तानि यत् भक्तेषु छृपापरबशो भगवान् स्वयमेव 
पंचरात्रूपेण उपनिषदः संक्षिप्रवान्- 

"वेदान्तेषु यथा सारं संगृह्य भगवान् हरिः । 
भक्तानुकम्पया विद्धान् संचिच्तेप यथा सुखम्" ॥ 

तेनास्मिन्नधिकरणे तकंपणेप्रमाणेः भागवतिद्धान्तस्य उपयोगिता 
परदर्थिता। तथाचेतत्परतिपादितं यत्स्वयं सूत्रकारेण ( व्यासेन ) महा- 
भारते भागवत सिद्धान्तस्य संस्तुतिः" कृता 

१. रा* भार (अरर सू° २।२।४९ ) 

र. शां भार ( त्र० प° २।६।४५ ) 
३. शार भ ( अण्चूुण् द।द।४द् ) 

४. ठतरैव ६. इष्भ्यम् रार भा० ( अर पसु ९।२।४६) 
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तुतीवः अध्यायः ४४१ 

एतज्िर्णेतुं दुःशकं यत् शंकररामानुजयोः कतरेण “विज्ञानादिभावे. 
तदप्रतिषेधाः, इत्यस्य बादरायणसूत्रस्य समुचिता व्याख्या छता । 

: एतननिर्णेतुमपि कठिनं यदस्मिन्नधिकरणे भागवतसिद्धान्तस्य 
खण्डनं कृतं वतेते स्थापनं वा । पाश्चात्येन धिदुषा थीबोमहोदयेन 
रामानुजकरतः थैः सभ्रुवितः? स्वीकृतः किन्तु डा० बेल्वलकरमहोगय- 

कथनं यत् रामानुजबिवाराणां न करित घुष्ट आधार 
डा० घाटे महोदयः" शपि अनेनेष सहमतः। 

रामानुजानघारं स्मृतिश्रामाण्यं रतिषु निभेरम् । ओपनिषदवाक्यानां 
स्पष्टीकरणे च स्दृतयः सहायिका । येषां न वेदानां परिपूणं श्नं तान् 
आौपनिषदवाक्यानि बोधयितुं स्यृतिसााय्यमत्याबश्यकं प्रभाणिकत्वं 
च किन्तु तासामेष स्यृतीनां बतंते या न श्रतितिद्धाष्तबिर्डधाः इति 
“शभरतिविरुद्धायाः स्थतेरनादरणीयत्वम्'^ । पुराणानां महाभारतस्य च 
प्रामाण्यमेषमेव श्रतिषु नि्मेरम् । रामानुजस्य मतमधिकांशतः पंचरात्रा- 
गमस्य पुराणानां प्रमाणेषु च निविभति। 

रामानुजानुसारं ब्रह्मणस्तथा अतीन्द्रियबिषयाणां ज्ञाने वेदानामेष 
केवलं प्रामाण्यम्--श्रह्मणः अत्यन्तातीण्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादिश्रमाणाविषय- 
तथा ब्रह्मणः शास्त्रैकप्रमाणत्वात्,” तथा श्रह्मणः प्रमाणान्तराप्रक्ञाततां 
द्रढयति यद् ब्रह्म न केनापि प्रमाणेन व्यक्तप्?५ । 

रामान् जसिद्धान्ताचुसारं भिभिन्नप्र माणानां पारस्परिकप्रामाणिकत।- 
स्वीकृते नांवश्यकत्वम् ; जगति हतस्य प्रत्यक्षीकरणं सत्यम् । श्रतिश्रति 
पादितन्रह्मजोव योरेकत्वभपि सत्यम् । अनयोद्धयोः सामंजस्यं केबलं 
तदेष भवितुं शक्नोति यदा बिभिन्नरूपात्मकं जगदेतत्परभारमनः शरीरं 
स्वीक्रियेत । यथाचन्तयामिग्रहमश्चुती प्रतिपादितम् “यः परथिव्यां 
तिठन्^ ..--- "इत्यादि । अत्र अस्या; श्रतेरवश्यं प्रामाणिकत्वं मन्येत । 

१. ब्र°् सूर दे।द्४४ 

२. थीवो-दि वेदान्तपूत्र विय शमेष्टरो वारं शंडर (भूभिषाप* १) 
३. छा० बेश्वरशर ब्रह्मधूत्र अफ बादरायण विय दी कमिन्द्र भाक 

शंङर--पु० १०५ 

४. वटे-- दी वेदान्त ° ८९ ५. शा० भार (अर सू° २।१।१) 
६. रा० भा० (भ सू १।,१।३) 
७. बेदान्त्ीपः ( ३।६।३२ ) 
८.९, च्वेदशंनंबह, धंश्छतमूभिका ए० ९५.६९) 



४द् ब्रह्मसूत्रपसुख भाष्यपद्चकद्षमीक्षणम् 

यतो हि सत्यामपि प्रत्येक जागतिकवस्तुविभिन्नतायां प्रत्यक्षप्रमाणेन 
भ्रतिभतिपादितैकताप्रामाण्यस्य विरोधः कत्तु न शक्यते । एवमेष 
बाह्य जगति प्रव्यक्चीभूतभिन्नतायाः सत्यत्वं श्रतिप्रतिपादितभिथ्यात्वेन 
भस्वीकत्त न पायते । अतः श्रुतीनामेवमेव अर्थैः कायैः यथा च तातां 
परत्यक्षुप्रमाणेन षिरोधो न भवेत् । इत्थं रमानुजसिद्धान्तानुसारं भत्य- 
क्षादिसर्वप्रमाणानि परमात्मसाक्ात्कोरपय्यन्तं सत्यानि । 

शंकराचायस्य एतत्कथनं यत् अन्ते-परमात्मसाक्षात्कारावस्थायां 
न केवलं जगदपि तु शाल्लमपि भिध्या अस्ति तथा क्ञानस्य प्राप्तौ 
भिथ्यासाधनमपि सहायकं भवितं शक्नोति, रामानजानुयायिभिनं 
स्वीकृतम् । तेषामेतत्कथनं यन्मिध्यात्वं न कथमपि सत्यप्राप्री सहायकं 
भवितुमैति । केवलम् , एकेनसत्यज्ञानेनैव इतरस्य सत्यज्ञानस्य प्राप्िः 
कतत शक्यते । 

` बाद्रायणमनुसरता निम्बाकछ चार्येणाप्येतदेव स्वीक्रियते यत् ब्रह्मणः 
स्वरूपक्लानं केवलं वेदेभ्य एव भवितु शक्नोति । पब॑मभूताया अलोकिक- 
शक्ते हि ईश्वरप्रतिषादितग्रन्थेष्वेव सम्भवबात्-“जिज्ञास्यं ब्रह्म शाल- 
प्रमाणकमेव नान्यप्रमाणकम् । समस्तश्रतीनां साक्षात्परम्परया वा तत्रैव 
समन्धयात'१ । अतीन्द्रियषिषयेषु च प्रत्यश्वमनुभानं बा न कथमषप्यु- 
पयो।ग भवितुं शक्नोति । | 

देतदेतयोरुभयोः प्रतिपादकानि श्रतिवाक्यानि उपलभ्यन्ते । 
अतः अनयोशुभयोः सामंजस्यं तदैव भवितुं शक्नाति यद्। ब्रह, एकदेव 
स्थूलमपि सुदमं तदुभयभिन्नं चापि स्वीक्रियेत । दतप्रतिपादकश्रुतयः 
स्वतन्त्रसत्ताङस्य ब्रह्मणः, परतन्त्रसत्ताकयोः जीवजगतोश्च द्वैततां निर्दि 
शन्ति। अद्वैतताप्रतिपादकश्चुतयश्च सम्पू्णंसत्ताधारमूतमेकमात्रे परमस्व- 
तन्त्रसत्ताकं परमत्मानं निर्दिशन्ति । निषेधात्मकवाक्येः त्रहम्रतिपाद्- 
कश्ुतिबाक्यानि एतद् श्योतयन्ति यवू भोत्तिकपरिस्थितिषशात् सीमितव- 
स्तूनामपेश्चया बह्म सबवेथा भिन्नम् । 

निम्बाकौचायेः एतत्स्वीकरोति यत् सरलतया श्ुतयर्थपरिज्ञापनाथ 
स्यृतयः अपेचयन्ते किन्तु स एवमपि स्वीकरोति यत् स्मृतिप्रामाण्यं 
बैदिकवाक्येषु निर्भरम् , इति यत् स्थृतिवाक्यं श्चुतिवाक्यानुकूलं तदेव 
प्रामाणिकम् भन्यशचाप्रामाणिकम्। निम्बाकोचायेप्रधानशिष्येण श्रीनिवासा- 
चारिणा वेदान्तपारिजातसौोरभस्य स्वकीये व्याख्याने वेदान्तकौस्तुमे 

१. निन भर ( ब्र सू» १।१।४ } 



तृतीयः दभ्याय) ४ दे 

मनुस्मृतिमुद्धरता भ्रतिपादितम् यत् वेद्प्रतिक्ूलस्मृतिप्रन्थानां न कापि 
प्रामाणिकता मन्तव्या । ते हिं मनुष्यान् सन्मागतः विचालयन्ति ।' 

मध्वाचार्येण शब्दभरमाणस्य निर्देशः केबलं दाशनिकषिषयेभु एव 
कृतः । एतदनु खारं शब्दप्रमाणं द्विबिषम् ( १) भरामाणिकम् (२) 
धप्रामाणिकं च । तत्र शासं, सर्वथा निर्दोषत्वात् , प्रामाणिकं शब्द्- 
प्रमाणम् । एतश्च शालं पौरुषेयमपौ रुषेयं चेति दविविषम् › एतदेव आगमः 
कथ्यते । अनयोश्च अपौरुषेयं शाख नितरां प्रामाणिकम् । न तत्कथमपि 
मिथ्या मनितुं शक्यते । पौरषेयेण तु शाल्ञेण यदाकदा भत्रामाणिकेन 
असत्येन चापि भूयते । | 

` मध्वाचार्येण चत्वारो वेदाः उपनिषदः ब्राह्मणम्रन्थाश्चेत्थं सम्पूण 
वेदिकं साहित्यम् अपौरषेयशासनान्तगतं तथा रामायणं महाभारतं 
पंचरात्रागमश्चैतत् पौरुषेयशाल्नान्तर्गतं म्यते । येषां च भन्थानामेतेः. 
सह सामंजस्यं तेषामेव प्रामाण्यं नान्येषामिति तन्मतम्- 

श्छग्यजुः सामाथवो च मारतं पंचरात्रकम् । 
मूलरामायणं चेव शाख्रमित्यभिधीयते ॥ 
यश्चानुकूलमेतस्य तच शास्त्रं प्रकीतितम् । 
अतोऽन्यो मरन्थविस्तारे नेव शास्त्रं कषमं तत्* ॥ 

मध्वाचायंस्यैतन्मतं यत् वेदानां पंचरात्रागमस्य च भावानां 
समानतया रेक्यम् इत्यनयोडभयोः प्रामाणिकत्वम्--'वेदपंचरात्रयोः 
एेक्याभिप्रायेण पंचरात्रस्य प्रामाण्यमुक्तम्, । ` 

रामान॒जस्येव मध्वाचार्यस्यापि प्रवृत्तिः आगमपुराणभ्रामाणिक- 
तायामाधिक्येन वतते । शंकरस्य च न तथा| 

अन्यमाष्यकाराणामिब मध्वाचायस्याप्यंतन्मतं यत् प्रत्यक्षम् 
अन॒मानाविप्रमाणं च परन्रह्मस्वरूपन्ञाने न कथमपि सहायकं 
मधित शक्नोति इति तदथं बयं सामान्यतया श्रुतिषु विशेषतया च 
वेदेषु निभरामः। 

मध्वाचायेस्य मते सम्पूणं वेदिकं साहित्यं महत्वपुणम्। इति 
तत्कृते ज्ञान काण्ड-कमेकाण्डयोने कश्चिद् भेदः । 

बह्नभः भपि एतत्स्वीकरोति यत् भआाध्यारिमिकविषयपरिश्नाने शाखरमेव 
केवलं प्रमाणम् , श्ुतिप्रतिपादितं ब्रह्मस्वरूपं दि श्ुतिभिरेव श्ञातुं 

ध ए ए ए. त 2) श "7 77 1 7 0.7. द, 

१. ्रीनिवाद्यऽ--वे° कौ° ( २।१।१ ) 
२. भ० आ० (भन सू० १।१।३.) २. तत्रैव 
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शक्यते अतपएबो् तेन अणुमाष्ये- ह्य तु वेदैकसमधिगम्यं यादशं 
वेदे भ्रतिपाद्यते तादशमेवेत्यसङ्ृदयोचाम,,* भस्मिन मते वेदानामेव 
एकमात्र प्रामाण्यं स्रोधिकं स्वीकृतं वतेते । अन्येषां प्रमाणानां तावतेव 
भ्र।माण्यं यावता तानि श्युतिवाक्याविप्रतिषिद्धानि सन्ति तदनु 
कूलानि भवन्ति । 

वज्ञभाचारयैः वेदेषु न कापि अथवाद् स्वीकरोति । तस्यायं विश्ासः 
यत् वेदानामेकेकाक्षरस्यार्थो महत्वपूर्णां यथाप्रतिपादितसत्याथसुचकश्च । 
अन्यथा तेषामपौरुषेयतेव सन्देहास्पदं स्यात्- ष्वेदश्च परमाः अक्षर 
मात्रमपि अन्यथा न बदति अम्यथा सवत्रव तदबिश्वाघप्रसंगात्ः 
अत एव वेदेषु मीमां सकाभिमतः अथवादो न वज्ञभसम्मतः । 

बज्ञमः प्रामाणिकशस्त्रषु श्रीमदू भागवतमपि मन्यते । इत्यं तन्मते 
वेदः, ब्रह्मसूत्र, श्री मद्धणवदुगीता श्रीमद् भागवतं बैतच्चतुष्टयं प्रमाणम् । 
तत्र चोत्तरोत्तरं प्रस्थाने पूवपूवेभरस्थानानां संदेह मपाङ्कवत् सामूहिक- 
शूपेण तात्विकसिद्धान्तं प्रतिपादयति इति तदभिप्रायः, 

"वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चेष हि । 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् । 
ठन्तरं पूवसन्देदारकं परिकीतितम् ॥ 

यतो हि वेदानां प्रत्येकं स्थलं प्रमाणम् , भतः तद्रतवाक्यानां 
भ्रातिभासिकविरोधेषु सामंजस्यं बल्लभमते अत्यावश्यकम् महुत्वपृण च 
वतते । तस्यायं विश्वासो यतपूर्बोत्तस्योरभयो मी मां सयो ब्रह्येवेकः प्रतिपाद्यो 
विषयः । पतदाधारेण तस्येयं धारणा यत् जेमिनिबाद्रायणाग्याञ्रुभाभ्यां 
प्रतिपादिते पूर्बोत्तरमीमांसे एकमेव शाद्लम् । तयो निमोणोरेश्यं च 
मानवमात्रस्य मोक्षप्रदानं बतंते। षड्दशनसं प्रहे स्पष्टतया तयोरेकत्वं 
प्रतिपादितं बतंते। 

बल्लभानुसारेण परमात्मा बासुदेवः अनन्तदिव्यगुणसम्पन्नः । तत्र 
क्मज्ञानयोः प्रमुखता । पूवंकाण्डं परमात्मनः कमस्वरूपमभिव्यनक्ति 
उत्तरकाण्ड च ज्ञानस्वूपमिति फलतः उभयमपि स्वतन्त्रं काण्डम् । 
तः पतत् स्वीकत्त॒स्बंथा समुचितं यत् पूर्बो्तरमीमांसे उभयमपि 

शाक्षस्य शाखाद्रयम् । इत्थं वल्लभा वार्येण कमज्ञानयोरुभयो 

१, ० भार ( त° सू १।१।१९ ) 
द. तत्रैव ( अर सु* १।१।९}) ३. (अ) तर दी नि १।७ 
४. (ब) वद्दशंनचंग्रह ( ए० ११८ ) 
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सामंजस्यं संस्थापितम् । स्वकीयमेतन्मतं प्रमाणयितुं तेन एष महत्व- 
पूर्णस्तकैः प्रदत्तः यत् जैमिनिः व्यासस्य शिष्य आसीदिति नेतत्कथ- 
मपि सम्मवति यत् सः स्वगुरोर्विरद्धं, किमपि मतं संस्थापयेत्-"तदू- 
गुरुणैव व्यासेन ब्रह्मजि्ञासायाः१ प्रतिपादितत्वात्" । 

करम॑ञ्ञानमागेयोरुभयोस्सामंजस्येन प्रकृत्या यज्ञियकमेसु अधिकं बलं 
दीयते । षल्लमो हि वैदिकमागस्येवालुयायीति तत्कृते एतत्स्वाभाषिकम् | 
एतत्सम्बन्वे एतदबधारणमत्यन्तावश्यकं यत अनेनैव कारणेन सः स्व- 
पत्रेण कमंमागं प्रबतंकः उक्तः । बल्लभस्यायं बिग्वासो यत् यज्ञकरणेन 
परमात्मा प्रसीदति, विशेषतानुसारं यजमानाय कलं च प्रदत्ते। यदि स 
नद्यज्ञानी अस्ति तदा परमात्मा स्वयं तस्मै दशनं दत्त्वा क्रममुक्ति ददाति 
जरह्यज्ञानाभावे च स तस्मै आत्मानन्द बेक्कुण्टं बा अदत्ते । इत्थं षल्लभा. 
चार्यः मयोदामागे कमेषिशिष्टक्लानस्य प्राचीनसिद्धान्तं स्वीकरोति- 
८कर्मन्रह्मणोः क्रियाज्ञानयोः धमिपरत्वेनेक्यात् कठुंषाक्येषु स्त्र 
विरोधः” । स च सिद्धान्तः केवलं तेष्वेव सीमितः ये मुक्तिमभिलषन्ति 
भ्राचीनसाधारणशरूडिवादं चानुगच्छन्ति । 

सर्बथानिर्दोषः एकः न्यो मागेः। स च पुष्टिमागः कथ्यते। 
अस्मिन् भक्तो मुक्तथथं सर्वथा परमात्मनः कृपायां निर्भरति । यदि 
कथिदू भक्तः स्वकीयेन उत्कृष्टप्रेम्णा भक्तथा च परमात्मनः कृपापात्रं 
संजायते तदा स तस्मै सथः युक्ति प्रदत्ते- 

धविहितसाधनं विनैव मोचनेच्डधा पुष्टिमागं"मयोदा' । तथा- 
शुष्टमार्मः अनुप्रहैकसाध्यः प्रमाण मागौ^द्धिलक्षणः' : इत्थं पुष्टिमयोदे.- 
तदुभयमागंसिद्धान्तेन बल्लभः कमेज्ञानभक्तीनां परस्परं सामंजस्य- 
भित्याभ्यास्मिकतथ्यं स्वीकरोति । 

बल्लभा वायः तासां श्रतीनामाधिक्येन वैशि्टथं स्वीकरोति याः षर- 
मात्मानमशेषगुणसम्पन्नं प्रतिपादयन्ति । "सच्चिदानन्द, शब्दे च 
सन्निविषटेस्तदूगुणेः परमात्मनः स्वरूपस्य संक्षिप्तः परिचयः प्राप्तुं 
शक्यते--सत्स्वरूपद्वारा दृष्टः केवलः कमंविशिष्टः परमात्मा यज्ञपुरुषः 
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१. द्शुभाष्यम् ( भ° सू० १।१।३ ) 

२. भ° एष्° मह~ जनरक आफ [द ओदएष्डक हन्श्टीटयुढ १, ४ 
छु० २४द् 

२. अ० भार (त्र सृ १।१।१९) 
४. तत्रैव (रण घु ४।३।७ ) ५. तत्रेव (त्रर सु* ४।४।९) 
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यश्च कर्मभिः सन्तोषयितुं शक्यते । एतदेव च ब्राह्मणम्रन्येषु प्रति 
पादितं बतेते। 

स्वकीयेन वित्स्वशूपेण दृष्टः वचेतभ्य ( ज्ञान ) विशिष्टः स एष पर 
मात्मा ब्रह्म, यश्च ज्ञानद्वारा प्राप्तुं शक्यते एतच्चोपनिषल्घु प्रतिपादितं 
वतते । 

आनन्दस्वरूपेण दृष्टः परमात्मा कृष्णः । स च गीताभागवतानुसार- 
मेवाराधनीयः। 

वल्लभाचार्येण सगुणनिगणोभयग्रतिपादकश्रतिवाकयेषु इईत्थमेक 
बाक्यता संस्थापिता यत॒यानि श्रतिबाक्यानि ब्रह्मणो निगणस्वं भ्रति 
पादयन्ति तेषामेतत्तात्पय यत् परमात्मा साधारणषिशेषतारहितः । स 
चेत्थं विश्वसिति यत् परमात्मा असंख्यासाधारणगुणसम्पन्नः इतिं 
सत्स्वपि तत्र बिरोधिगुणेषु न तत्न कश्चिद् बिरोधः-- "तस्मात् प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यां श्रतिस्मृतिभ्यां वा ब्रह्म साकारमनन्तगुणपरिपृणं चेति ना- 
डयक्तमेवेति निश्चयः"; तथा-"तस्मात् श्रतिप्रत्यक्षैः सवविरुदषमौ- 
भ्रयत्वेन ब्रह्मप्रतीतेः न बिरोधः° । 

इत्थमावचर्यः श्रुतिप्रतिपादिततध्यानामनुशीलनमत्यन्त समुचित- 
पद्धत्या छृतं दश्यते । ते हिं इमानि सत्यानि तेषाम् छषीणामाभ्या- 
त्मिकभ्रातिभज्ञानोत्पन्नानि मन्यन्ते ये ब्यक्तिगतातमना सह सम्पूण जग- 
दात्मनामेकयं संस्थापयितुं समथो अभूवन् । ते चाधिकाधिक्रसत्यानां 
्रत्यक्षानुभवमङ्कबन् इति वेदानां सबौधिकप्रामाणकत्वे एतदेव तात्पयं 
यत् सर्बेषु प्रमाणेषु प्रत्यक्षस्येव सवीधिक्येन प्रामाणिकता षतंते--प्रत्यक्ष 
श्रतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्”° । 

तकेः- 
यद्यपि भाष्यकरेः स्वभाष्येषु यत्र तत्र उपमानाथौपत्यनपलम्भ्या- 

दीनामपि यत्किचिशिदशः कृतः तथापि स नगण्यः | बादपद्धतौ च तकं 
स्य महत्वपूणस्थानमिति तज्नि्देश इह आवश्यकः प्रतिभाति । एष हि 
प्रमाणद्ारा निर्दिष्टानां सबलत्वबिधायकतया समथक् इति सत्यानु- 
सन्धाने महोपयोगी बतंते । 

१,अ०भा० (३।३।९४) १. तत्रैव ( २।९।९१) 
द. शा० भा० ( १।१।९८ } | 
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तत्र (अबिन्चाततस्वेऽ्थ कारणोपपत्तितस्तश्वल्लानाथमूहस्तकः, इति 
न्यायसू्जम् । शंकरा वार्येण च तकंशब्दस्य साषारणः भ्थैः स्वीछतः । 
तेन च तत्र तकंस्य सा प्रक्कियापि सन्निवेशिव।, यस्याः सम्बन्धः प्राती- 
तिकबिरुद्धश्चुतिवाक्षयेषु सामंजस्यस्थापनेन वतेते । तस्येतत्कथनं यत् 
बाह्यतः पारस्परिकषिरोधप्रतीतीनां श्रतिवाकष्यानां समूषिताथनिशिति 
अथोभासस्य निराकरणे निभेरति, तच्च बाकष्याथोनां समुषितव्याख्यात्रा 
तकण सम्भवति--श्रत्यथबिप्रतिपत्तौ चाथौभासनिराकरणेन सम्यगथे- 
निर्षारणं तकेणेव वाक्यवृत्तिनिरूपणद्पेण, क्रियते । तथापि स 
नेयायिकेः प्रयुज्यमानेन तकंशब्दस्य प्रयोगात्मकरूपेण पृणेतया परिचित 
इत्येतत् तस्य व्याख्याकारिणीषु युक्तिषु कृतेन तकस्य भिन्नमिन्लश्पाणां 
परचुरभ्रयोगेण परिश्चायते । 

सतीष्वपि तकंस्य अनेकाघ्ु विधा मध्ये बतेमाननेयायिकैः स्वी 
कृता पचबिधाघ्यु शंकराचार्यण अनेकस्थलेषु, प्रमाणबाधिताथेभ्रसंगस्य 
अनवस्थायाः, इतरेत राश्रयत्वस्य ( अन्योऽन्याभ्रयत्वस्य ) च प्रयोगः 
कृतो हश्यते । 

तत्र प्रमाणबाधिताथंप्रसंगस्य िशेषोल्लेखो नावश्यकः प्रतिभाति; 
यतो हि स प्रायः बहुषु स्थलेषु समुपलभ्यते । तकंस्यास्यां विधायां युक्ति 
सदा तथ्यविरोधिनी भवति । बाद्रायणशंकराभ्यामनेकस्थलेषु 
प्रयुक्तं 'अनिर्मोक्षप्रसंगः' इत्यादथेब केबलमस्य - तकस्य स्वरूपम् । श्यं 
हि वकस्य खा विधा या एषे निष्कृष पभरापयति यः अरतिबादिनः अमतः छन् बादिनः 
अभीष्टं छावयति । इयं विधा प्रायः बाहूुल्येनोपलभ्यते । 

कायकारणयोः वास्तविकस्वक्पस्थापने शंकरेण अनवस्थायाः साहा. 

्येन अनयोः समवायसम्बन्धः खण्डितः । भस्मन् प्रसंगे तस्येतत्कथनं 
यत् कार्कारणयोनं अश्वमदिषवद्धेदबुद्धिरिति वयोस्तादात्म्यं स्वी 
कतंव्यम् । अनयोः समवायसम्बन्धकल्पनायामपि समवायस्य समवा 
यिभिः सक सम्बन्धस्ीकरि तेषामनेकसम्बन्धकल्पना कतंश्या स्यात् 
इत्यनवस्था आापेत-'समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभि 
सम्ब्येऽभ्युपगम्यमाने तस्य॒ वस्यान्योऽन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यः 
इटयनवस्थाभ्रसंगः" 

न क ज [ बे 

१. शां० भा° (अ सू० २,१।१८) 

१. शां* भा० ( ब धू २।१।११) 

१५७ ब्र 
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माणेन शंकराषर्येण तकंस्य अन्योन्या्नयकिघाया इत्थं प्रयोगः कृतः- 
'सृषटयुत्तरकालं हि. शरीरादिषिभागपेक्षं कमे, कमोपेश्चश्च शारीरादि- 
विभाग इतीतराश्रयत्वं प्रसव्येतः ।१ किच, "न च कमोन्तरेण शरीरं 
सम्भवति न च शरीरमन्तरेण कमं सम्भवतीतीतरेतराघ्रयत्वभ्रसंगः । 
अनादित्वे तु बीजाङ्करन्यायेनोपपत्तेने कश्चिद् दोषो मबति* । 

तैयायिकेः स्वीकृता तकंस्योक्तविधाघ्ु प्रमाणबाधिताथप्रसंगस्य, 
अनवस्थायाः अन्योन्याश्रयस्य च प्रयोगो रामानुजेनापि स्वकीये श्रीभाष्य 
करतो वर्त॑ते । तत्र (तदनन्यत्वमारम्भणशभ्दादिभ्यः, इति सूत्रे भाष्ये 
जीबात्माषिद्ययोः प्रसंगे एवं प्रमाणबाधिताथप्रसंगः--'आत्मनां भिममत्वे 
चरादिवजडत्वमनात्मत्वं क्षयित्वं च प्रसव्येतः-तथा-.जीषो 
यदि नश्येत् स्वरूपोच्ित्तिलक्षणो मोक्षः स्थात् , नो चेदविद्यानाशे 
ऽष्यनिर्मोक्षिः ।* 

निजप्रतिपादितविषयं प्रमाणयितुं रामानुजस्य भत्यन्तं प्रियसाध- 
-नमनवस्था षतंते । तथाहि- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य ष्याख्यां 
छवेता तेन स्वह्पानुपपत्तिप्रकरणे शरष्टश्ययोस्तदबच्छिन्नायाः दशे 
-काल्पनिकःवेन भूलदोषान्तरपिश्षया भनवस्था^ स्यात्? । तथा यथाथंख्या- 
तिग्रकरणे अज्लानान्तरमिति चेत् अनवस्था, स्यात्, । पवं निवच्यनुष- 
पत्तिप्रकरणे, 'निवतेकज्ञानान्तराभ्युपगमे तस्यापि त्रिरूपत्वात् श्चात्र 
पेक्चया अनवस्था स्यात्? इत्थमनवस्था आभ्रिता । प्रमाणबाधि- 
ताथप्रसंगस्य अनवस्थायाश्चतयोरुमयोरेकस्मिन्नेव वाक्ये इत्थं 
प्रयोग उपलभ्यते-'संस्थानस्थासतः उत्पत्ताबसत्कार्यवादभ्रसंग इति 
चेत् भसत्कायंबादिनः -शपि उत्पत्तेरनुत्पत्तिमस्वे सत्का्यंबादभ्संगः, 
उत्प्िभसस्वे च अनवस्था । 

तकस्य धन्योन्याश्रयविधाया शपि प्रचुरः प्रयोगो रामाल॒जेन कृतो 
दश्यते । तथाहि-भात्मस्वरूपनिरूपणे तेनोक्तं यत् शास्त्रं यद्यप्येकत्व- 
भरतिपादकं तथापि प्रत्यक्चीक्रियमाणा विभिन्नता न कथमपि भपलपितुं 
कयते । यदि चेत्थं मन्येत यदेवं स्वीकारे शास्त्रस्य विरोषः इत्येतद्थ 

१. तत्रेव ( २।१।१३५ ) १. तत्रैष ( २।१।३६ ) 
२-४ १३१. रा० भा० ( त्र° सू° २।१।१५ ) 
५ रा० भा० (प० ८५) ९, तत्रैव ( प्रु ८७) 
७, तत्रेव ( एर° १०६९ ) | 
<° रा० भार (अर पु० २,१,१५ ) ए ३९. 
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मेवं मन्वध्यं तदा नैतत्पद्चुचितम् । तथात्वे हि निस्नलिखितश्रकारेण 
धन्योन्याभ्रयः स्यात्--भनेनैष शास्व्रविरोषेन श्षास्यते इति चेन्नः 
भन्योन्या नू । शास्त्रस्य निरस्तनिखिलषिशेषबस्तुबोधित्वनि- 
उयः° ईति । | 

एषमेबाक्ञानस्य परिचयं ददता अमरे उक्तप्-“किं च ब्रहास्वरूपतिरो. 
धानहेतुभूतमेतदश्वानं स्वयमनुभूतं सद् ब्रह्म॒ तिरस्करोति, ब्रहम 
तिरस्कृत्य स्वय ठदानुभवबिषयो भवतीत्यन्योन्याश्रयणम्?* | 

निम्भाकेण तकेस्य प्रयोगः सामान्यतया मुक्त्यर्थं एव छृतः- 
- """(तकेषलेन प्रत्यषतिष्ठते, जगतो न चेतनभ्रक्ृतिकत्वं ग्विलक्चण- 

त्वात्" । तथापि अनेकासु निजुक्तिषु निश्चितकपेण तेन तकषिधानां 
प्रयोगः पारिभाषिकार्थप्रसंगे भपि कृतः । उदाहरणा तेनेत्थयुक्तं यत् 
खत्पत्तेः पूष कार्यस्य -भनुपस्थितिनं मान्येति इत्पत्तेः पूर्वमपि कारणे 
कायस्य स्थितिः स्वीकतडया । अन्यथा कथं नाग्ेयंबाथंङ्करोत्पत्तिरिति 
प्रश्नः समुपतिष्ठते-- “यद्य सदेव कायभुर्पथते तर्हिं बहेयवाथंकुरोट्पत्तिः 
छतो नास्तीति युक्तेः | इयं हि तकंस्य भरमाणबाधिताथेप्रसंगविधा 
यस्याः निदेशः "युक्ति शब्देन कृतो बतंते । एतविहहाषधघारणीयं यत्. सूत्रेषु 
यत्र यत्र प्रसंगशब्दस्य प्रसक्तिशब्वस्य षा प्रयोगो लभ्यते वत्र सवत्र 
निम्बाकेण तार्किकप्रसंग पवाथेः स्वीकृतः । तस्य व्याख्या च प्रमाणबाधि- 
ताथेभरसंगद्वारेष छता बर्तते । तथाहि- ‡ 

स्पूत्यनवकाशदोष मघं इति चेन्न ̀ “. २।१।१) 
अपीतौ तद्सरषंगादसमंजसम् ( २१८) 
इतरअयपदेशादिताकरणादिदोषभ्रघक्तिः ( २।१९।२१ ) 

 निम्बाकमाष्ये अनवस्थाया बहन्युदाहरणानि नोपन्ञभ्यन्ते तथापि 
न सवेथ। तदभावः । वैगोषिकबिश््धस्तेनायं तचः प्रदन्तो यत् परमारनां 
साबयवत्वस्वीकारे अनवस्था स्यात्-+सावयवबत्वे अनवस्थाप्रसंगात्ः+ । 

एवमेव तेन समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः” इत्यस्मिन् 

१. तत्रैव ( ब्र सू० १।१।१) पू* ७१ 
द. तत्रैव ( अ्र° सू० १।१।१ ) ए* ८७ 
३.(अ)ोनिभ्मा' ( ब० सू० २।१।४ ) 

४. (ब ) तत्रैष ( अर सू० २।१।१७) 
४" निं° भा (ब्रन सू° २।९।११) 

९. अर सू० २।६।११ 
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सूत्रे समवायस्य स्वीकृतिं निदिंशता अनवस्थारूपेण अनवस्थिति शब्दं 
व्याख्याय समबायिना सष्ठ समबायस्वीढृतेरसम्भबता स्पष्टीषटता- 
समवायः भपि समवायिभ्यां समबायसम्बन्धान्तरेण सम्बध्येतात्यन्त- 
मेदसाम्यात् , सोऽपि सम्बन्धान्तरेण इत्यनवस्थानात्१ | | 

मध्वाचायेमते वकंशाब्दाथः न केवलं यस्य कस्यचित्साध्यस्य सिद्धी. 
करणां युक्तिमात्रे सीमितः, पि तु {स तस्य सामान्यतया ्यापकमथं 
स्वीकृत्य सुख्यतया तस्रयोगं श्ुतिवाक्यानां प्रातीतिकषिरोधसामंजस्ये 
छतवान् । तेनैतत्रतिपादितं यत् पूर्वोत्तरभ्रतिबाक्येषु सति सामंजस्ये 
कतरः अथैः स्वीकायेः एतस्य ऊहस्तक्षः । निरथंकः श्युभ्कश्च तर्को हेयः- 

पूर्वोत्तराविरोषेन कोऽत्रार्थोऽभिमतो भवेत् । 
इत्याथमूहनं तकः शुष्कतकं तु बजयेत्, ॥ 

श्रतिवाक्येष्ु सामंजस्यं स्थापयितुमयं वकं: अत्यन्तो पयोगी बतंते । 
इत्थं च तकंः स्वेदा श्ुतिषाक््येषु भाधारितसिति्टति । स्वातंग्येण न 
तत्प्रयोगः कत्त शक्यते- 

परस्परविरोषे तु वाक्यानां यत्र युक्तता । 
तथेवार्थः परिज्ञेयो नावाक्या युक्तिरिष्यतेः ॥ 

तकण कदापि श्ुतिवाक्यषिरोधिना न भवितन्यम् । प्रत्युत शवं 
तत्र तेन संगतिः स्थापयितव्या, येन तत्र सामंजस्यं प्रतीयेत- 

न युक्तियोगादू वाक्यानि निराकायोण्यपि कचित्। ` 
विरोध एव वाक्यानां युक्तयो न तु युक्तयः ॥* 

इत्थं मध्वाचायमते तकः अनुमानं चेत्यनथौन्तरम् | 
स्थल्पान्येव पएवं भूतानि स्थलानि यत्र॒ मध्वाचार्येण तकंशाग्दः 

ता्छिकरीत्या प्रयुक्तः । तेन निम्नांकितसुत्रहये;, यत्र॒ चोभयत्र 
अनवस्थितिशब्दः सूत्रयोः बादरायणे प्रयुक्तो बतंते, अनवस्थायाः 
निर्वेशः कृतः- 

( १ ) भअनबस्थितेरसंभवाश्च नेतरः ( १।११७ ) 
( २) समवायाभ्युपगमाश्च साम्यादनवस्थितेः ( १।२।१३) 

सूत्रेभ्यः प्रथक् स्वतंत्रतया एकस्मिन्नेव स्थले इत्थमनवस्थायाः 
निर्देशः छतः यत् अनादिश्ुतिबाक्येषु दोषा न स्वीकत्त॒ शक्यन्ते, यतो 

१, नि° भार (त्र सू> २।३।१३) 

द. भ०्भा० (बर घू* १।१।९) 

३. तत्रेव ( २।१।१।७ ) ४. तत्रैव ( २।१।९६ ) 
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हि तेषां स्वतः प्रामाण्यम् । अभ्यथा तेषां सदोषत्वस्वीकारे तत्र अन्य- 
प्रमाणम् , तत्रापि चान्यस्माणम् इत्थमनवस्था सम्पद्येत- 

नहि नित्यदोषाः कट्प्याः स्वतश्च प्रामाण्यम् अन्यथा अनष 
द्िथिते? ।°१ | 

बौद्धसिद्धान्तं खण्डयता मध्वाचर्यण केवलमेकतैव अन्योन्याश्रयस्य 
भ्रयोगो बिषितः-समुदायस्येकदेतुत्वं न युज्यते । उभयहेतुकेऽप्यन्यो- 
ज्याघ्रयत्वात् तद्प्रा्धिः' |° 

मध्वभाष्ये प्रमाणबाधिताथेप्रसंगस्य स्वल्पान्येषोदाहरणानि । एकत्र 
तस्येत्थयुदादरणम्--“तच्छरीरस्य तत्तस्परिमाणत्वभिति न मन्तव्यम् , 
विकारितस्वादनित्यत्वप्रसक्तेः, ।> 

बज्ञभस्य अणुभाष्ये वेदान्तस्य त।किकस्वरूपापेक्षया तस्य व्याख्या- 
स्मकस्वूपस्य भविकं महत्वं प्रदत्तं बतंते इत्यस्मिन् भाष्ये बादबि- 
वादयोस्ता्किंकसाधनानां सीभितन्तेत्रे एव प्रयोगः उपलभ्यते । तथापि 
कतिविदवश्यमेवंभूतोदाहरणानि यत्र बल्नभेन ताकिकप्रसंगस्य पारिभा- 
षिके र्थे तकंस्य कतिपयिधानां प्रयोगः कृतो बर्तते । तत्र प्रमाण- 
बाधिताथप्रसंगस्य बहुन्युदाहरणानि । तथाहि तस्यायं तकंः यत् 
जीबात्मा भवश्यमेव अनादिः स्वीकतंव्यः, अन्यथा कृतस्य कमणो 
हानिः) अहतस्य च स्वीछृतेः प्रसंगः-.कृतहान्यञ्ताम्यागमप्रसंगश्च ।** 
तात्पय॑ चैतत् यत् यदि जीवोऽनादिनं स्यात् तदा प्रलयनेकट्यदशायां 
सदसत्क्मकरणोत्तर प्रलये जाते जीवानां ब्रह्मरूपत्यात् तदानीं कमेफल- 
आगाभावात् छृतदानिः, पुनः सखष्टयारम्भदशायां भिस्फुलिगवत् षिभा- 
गेऽपि ब्रह्मरूपतायाः अपेतत्वेन तदानीमपि मोगायोगाश्च कृतहानिः । 

सखटयारम्भे ब्रह्महपतया अतिञ्युद्धानां पुनः सकलदुःखनिवह साधनीमू- 
तशंरीरसम्बन्धात् अङ्ृताभ्यागमप्रसंगश्च स्यादत एतया उपपच्ट्या जीव- 
स्यानादिखम् । 

अथातो ब्रह्मजिन्नाघा इति सूत्रस्य ठ्याख्यायां वेदान्तबिचारो 
खयथैः सार्थको वेति बिवेषवनं छुवेता तेन प्रतिपादितम्--“मनननिदिः 
भ्यासनषिधीनामानर्थक्यप्रसंगात्ः ।* अन्यभाध्यकारेः इव बञ्ञभेनापि 
भायः अनेकस्थलेषु 'अनिर्मोक्षभरसंगः? इत्येष शाब्दः प्रयुक्तः। उदाहरणा 
निम्नाह्कितसूक्राणामणुमाष्यं द्रषटव्यम्- 

१,मनग्भा० (त्रग्सू० २।१।२१) २. तत्रेव ( २।६।१८) 
२. तत्रैव ( १।९।६९ ) ४. ० भार (ब्रन सू ।६।१५) 
५" तत्रैव ( १।१।१ ) 



४६ ब्रहमसूत्रप्रसुखमाष्यपकसमीक्षणम् 

( १) पुरुषाश्मवदिति चेल्थापि ( २।२।७ ) 
(२) अंगित्वानुपपत्तेश्च ( २।२।८ ) 
( ३ ) अन्यथाऽनुभितौ च ज्ञशक्तिषियोगात् ( २।२।६ ) 
अनवस्थाया अपि वबह्लभेन यत्किचिसप्रयोगः छतः । उदाहरणाय 

(समथायाभ्युपगमाश्च साम्यादनवस्थितेः ( २।२।१६ ) इत्यस्मिन् सूत्रे 
तेनेस्थं निर्दिष्टं यत॒ समधायस्वीकारे समबायसमवायिनोः सम्बन्धस्वी 
कारार्थ॑मन्यः समवायो भन्तन्यो मवेदित्थमनवस्थादोषोपस्थितिः- 
ध्यथा सम्बन्धिनि सम्बन्बान्तरापेक्षा एवं समवायस्यापि, तथा सतयन. 
वस्थितिःः |° 

एवमेव बौद्धस्वीकृतवासनानादितां खण्डयता वबल्लभाचार्यंणेत्थ- 
मनवस्थाया निदेशो विहितः अनादित्वे त्वन्धपरम्परान्यायेना- 
प्रति्चैव, ९ 

अणुभाष्ये अन्योन्या्रयस्यापि उदाहरणान्युपलभ्यन्ते । तथाहि- 
ब्रह्मणः परमपुरुषा्ेत्वे ज्ञाते तदज्ञानस्येव साधनत्वेऽबगते तच्छेषत्वे 
च यागादीनामवगते तदथेकमेकरणे चित्त्युद्धौ सत्यां बेराग्यादि । इदं 
ष्व वेदान्तविचारब्यतिरेकेण न भवति इत्यन्योन्याश्रयः” |> 

एकत्र च तेनेत्थमन्योन्याश्नयस्य निर्वेशः कृतः यत् . ख 
( शरीरत ) पूष कमेणः अखम्भवः। यदि चेत्थं मन्येत यत् सष 
( शरीरभ्रपरेः ) पञ्चात् कमं भवति तदा अन्योन्याश्रयः "न कम अषि 
भागात् कार्योद्गमात् पू सम्भवति, पश्चात्त भन्योन्याभ्रयः इति चेन्न 
अनादित्वात् ।॥" 

निग्रहस्थानष्- 
न्रह्मसूत्रभाष्यकारेगदीतायां शाल्ञार्थपद्धतौ निम्रहस्थानस्यापि सफलः 

क्मबद्धश्च प्रयोगः उपलभ्यते । स्वकीयया ताक्िकप्रतिभया प्रत्येकछ- 
भाष्यकारेण यथास्थानं निजविरोधिनं निप्रहस्थानस्थितिं प्रापयितुं 
स्तुत्यः प्रयत्नः छतः । 

शंकराचार्या हि अद्ठितीयस्ताकिकः । तेन हेत्वाभासङूपिणा निग्रह 
स्थानेन निजविरोधिसिद्धान्ताः पदे पदे निरसिताः। 

१,अ० भाग (म स्° २।२।१३) 

२३. तत्रेव (भर सु* १।६।३०)} ३. तत्रेव ( रर सू° १।१।१ ) 
४, तत्रेव (्रग्सू० २।१।३५). न क 



तृतीयः अव्यायेः `: ` ६७ 

गौतमेन निजन्यायसूत्रे “विप्रतिपत्तिरप्रति पत्तिश्च निपरहस्थानम्?+ 
इति निप्रह स्थानस्य लक्षणं प्रदत्तम् । तस्य च व्याख्यानं बात्स्यायनेने- 
त्थं छृतम्- "विपरीत! छुस्सिता घा प्रतिपत्तिषिप्रतिपत्तिः । धिप्रतिपध्य- 
मानः पराजयं प्राप्नोति, निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्निः। अश्रतिपत्तिस्तु 
आरम्भविषयेऽप्यप्रारम्मः । परेण स्थापितं बा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा 
नोद्धरति"* इति । अथात् कस्यचिदुविपरीतस्य विषयस्य प्रतिपादनं, 
विरोधिना स्थापितस्य पक्षस्य अप्रतिषेधः, तदृद्वारा निषिद्धस्य विषयस्य 
अलुद्धरणं बा यस्य कस्यचित्पक्षस्य पराजयस्य हेतुः । तत्र िप्रतिपच्यविप्र- 

. पत्त्याविकल्पालिग्रहस्थानबहूत्वम् । निप्रहस्थानानि खलु पराजयवस्तू- 
नि अपराधाधिकरणानि प्रायेण प्रतिनज्ञाद्यवयवाश्रयाणि तन्त्ववादिनम- 
तश्तवबादिनं चाभितसम्प्लवन्ते। अस्य निप्रहस्थानस्य च ॒प्रतिक्चाहानिः, 
भरतिज्ञान्तरम् ; प्रतिज्ञाविरोधः इत्यादयो हाविशतिभेदाः । तेषु च हेत्वा- 
मासानां महन्त्वपूणं स्थानम् । युक्तिप्रसंगे, निजविपश्षिकथने, शंकरेण 
तरक्षणमेव यत्किचिवेवं भूतं स्थलमवश्यमन्विष्यते यत्र अवश्यं करिच- 
कश्चिद् दहेत्वामासः समापतति । उदाहरणार्थं निम्नांकिवं स्थलं 
्रष्टव्यम~ सांख्यमतखण्डने भामरयां वाचस्पतिना निदिष्टम्- "तदेत 
त्परिमितत्वं सांख्यीयराद्धान्तालोषनेनेकान्तिकमिति दूषयति? ।> 
अस्मिन् स्थाने प्रयुक्तः अनेकान्तिकदेत्वामासः। तथा च (तस्मास्बरु- 
तेरपि चेतनाधिष्ठानसिद्धिरिति "शक्तितः प्रवृत्तेश्च इत्ययमपि हेतुः सांख्यी- 
यो विरुद्ध एवेव्युक्तं" वक्रोक्त्या", अस्मिन् स्थले निदिं्टो बिश्दधो हेत्वाभा- 
सः। अन्यत्रापि शंकरेण स्वयमसिद्धादिद्ेत्वामासेर्निजविपक्षिसिद्धान्ता 
निरसिताः। तथाहि-'रचनानुपपत्तेश्चानुमानम् (२।२।१) सत्र 
भ्रधानस्य जगदु पादानकारणतां खण्डयता शंकरेण दित्वसिच्देत्वाभा- 
सस्येत्थं निर्देशः कृतः, "अन्वयाद्यलुपपनत्तेश्च इति ` चशब्देन दहैतोरसि- 
द्धि समुशविनोतिः ।* एवमेव 'पयोम्बुब्चेत्तत्रापि, ( २।५।१ ) इत्य- 
स्मिन् सूकरे सांख्यमतं निरसता तेन दृष्टान्वासिद्धो निर्दिष्टः । 

गोषनिग्रहस्थानेषु भरतिन्चादानेराधिक्षयेन प्रयोगः शंकरेण कृतः । 
तथादि--जगद्रचनायां चेतनपुरुषस्य अभरवतंकत्वम् अचेतनप्रकृतेः स्व- 
तन्त्ररृत्ति च सण्डयता तेन भभ्युपेतदानेनिदेशो षिदहितः। सा चाभ्ु- 

॥ 0 न्यायसूत्रम् १।३।१९ द. ज्यार् तु भाष्यम् पुर ०६. 
द भामती ९० ४१६ ४, तत्रैव प्रु० ४१७ ` 
४" शां० भार (अन्तु० २।६।१) 
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पेतदानिः प्रतिश्चाहानिनिप्र्स्थानम् -“अम्बुपेतहानं तावहोषः, भआप- 
तति । प्रधानस्य स्वतंत्रस्य भवृत्त्यभ्युपगमात् पुरुषस्य च प्रबतंकत्वा- 
-नभ्युपगमात् ।१ 

आकारो चाविशेषात्? ( २।२।२४ ) इत्यस्मिन् सूत्रे अभावमात्र- 
माकाशं स्वीङवेतां बौद्धानां मतं खण्डयता शंकरेण अभ्युपगमधिरोध 
{ प्रतिज्ञाहानि )निप्रहस्थानस्येत्थं निदंशो विहितः--आवरणाभाव- 
मात्रमाकाशो मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाग्युपगमबिरोधः प्रसब्येत, सौगते 
हि समये प्रथिवी भगवन् किंसंनिश्नया १ इत्यरिमन् प्रतिवचनप्रवाहे 
प्रथिष्यादीनामन्ते बायुः किंसन्निश्रयःः इत्यस्य श्रश्नस्य प्रतिवचनं 
मवति 'वायुराकाशसभ्निश्रय इति तदाकाशस्य वस्तुत्वे न समंजसं 
-स्यातः । 

रामानुजाचायः भपि शाखार्थभक्रियायामतिङुशल इति युक्तिप्रदश- 
नसमये स शीघ्रमेव येन केनचिश्निप्रहस्थानेन निजबिपक्षयुक्तीनाम- 
संभवषत्वं साधयति । ताक्षिकघनान्तिषु हेत्वाभासानां महत्वपूणं स्थान- 
भिति रामालुजाचायः प्राचुर्येण तानाभित्यात्मानं तकंबिषयकमम्ञप्रकाण्ड- 
मनीषिणं भ्रमाणयति स्म । | 

विशिषटद्वैतमते हेत्वाभासानां स्वीडृतिः प्रायः न्यायानुकूलेष । 
श्रीनिवासाचर्येण यतीन्द्रमतदीपिकायामेतेषां भेदोपभेदानां विवेचनं 
-न्यायानुसारमेष कृतम्-भन्ये हेतुबद्धासमानाः हेत्वाभासाः। ते चोसिदध- 
विक्द्धानेकान्तिकभकरणसमकालात्ययापदिष्टमेदेन ग्पंचप्रकाराः ॥ एतेषु 
हेत्वामासेषु रामानुजाचार्येण स्वकीये भीमाष्ये अयैकान्तिक ( सव्य- 
भिचार ) हेत्वाभासस्य प्रायः आधिक्येन भाध्रयो गृहीतः । तथाहि- 
(अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इत्यस्य व्याख्यायां "यद्प्यस्था अनुपपत्त्या धि- 
चारान्तरनिरसनं तदप्यनुपपन्नम् । प्रागभावे ठयभिचारात्ः> | 
एवमेष बिपक्षाभिमताविद्याया भअनादितादिनिराकरणा्मित्थम् अचै- 
कान्तिकः खमाभरितः । तथा च मवदभिभ्नताऽविथाऽनुपपन्यैव; भिषिध- 
बिकारास्पवं, तत्वज्ञानोद्यात् शन्तबती चेति तस्यामनेकान्तिक- 
त्वम्?" | न 

१ त्रैव ( २।१।७ १ 
२. यतीन््रमतदीपिका-हितीय › अवतार ¦ ०९ 
१. रा० भान (अर स्० १।१।१) पू ३६ 
४, त्रैव ३।१।१५ . 

म 1.1 



तंतीवः अध्यायः ९६५ 

बहुषु स्थलेषु रामातुजाचर्यैण बिरुडषेत्वामासस्य निर्वेशः कृतः । 
उदाहरणार्थम् छद्ैतवादिना आवरूपाज्ञानस्थापनवाक्षये यो हेतुः 
स्ततः तभ्निराकरणाथं तेनोक्तं यत्तस्य भनभिमदाज्चानस्यापि साध- 
कत्वेन विरुदो हेतः, 'भज्ञानिऽप्यनभिमताश्चानान्तरसाधनेन विरश्धत्वादु- 
हेतोः" । अस्मिन्नेव वाक्ये तेनैतदपि निर्दिष्टं यत् यदि स 
देषनीक्चानान्तर साधकस्तदा अनैकान्तिको हेतुः, 'तत्राज्ञानान्तरासाधने 
हेतोरनेकान्तिकत्वम्?* । 

रामानुजाचार्येण निम्रहस्थानस्य अन्यसेदेषु प्रतिक्षाविरोधस्य अपि 

पयीप्रः प्रयोगः कृतः । उदाहरणाथेम् स्वपक्षदोषाच्च ( २।१।-६ ) 
अस्य सूत्रस्य भाष्ये प्रधानक।रणवादं खण्डयता तेनेत्थं प्रतिज्ञाहानेः 

निर्देशो बिदहितः- “कथमिव महदादिबिचित्रजगदारम्भ पपद्यते ¢` * 
कि सस्वरजस्तमसां समूहः प्रधानम् † उत सत्त्वरजस्तमोभिरारब्धं 

प्रधानम् १ अनन्तरकल्पे प्रधानं कारणसिति स्वाभ्युपगमविरोधः स्वाभ्यु- 
पेतसंख्याबिरोधश्च"* । यत्र कुत्रापि रामालुजेन स्वविपक्षी एवं स्मारि- 
तो यत् नायं भवदभिमतः पक्षः, वत्रैव तेन स प्रतिश्ञाषिरोघनामकनिग्रह- 
स्थानेन निगृहीतः । उदाहरणार्थम् आरम्भणाषिकरणस्य पूर्पन्े जीव- 
भेदः किं स्वाभाविकः ? उताविदाकल्पितः ९ एवमुक्त्वा प्व प्रतिपादि- 
तम्-- “न तावत्स्वाभाविकः, अनभ्युपगमात्? । . 

छुत्रचिर्च रामानुजेन प्रतिश्ञाहानिनामकनिग्रहस्थानस्य।पि प्रयोगः 
छतः । खदाहरणाथम् , मोक्षावस्थायाम् । "आहम्" इत्येतच्जानस्य सना 
सन्त्षयोः सन्देहे यद्येतन्मन्येत यत् तदानीं तन्न भवति तदा शब्दान्तरेण 
भस्य अयमेवार्थः यत् तदानीं जीवात्मा बिनश्यति--'तथा सत्यात्मनाश 
णव अपवर्गः प्रकारान्तरेण प्रतिश्चातः* स्यात्? । अत्र स्पष्टतया प्रति- 
जञाहनेनिर्देशः । 

रामानुजेन यत्र छत्र मतानुक्ञानामकनिग्रहस्थानस्यापि निर्देशः 
कृतः । तरच अस्मिन् हि स्वपन्ते दोषाभ्युपगमा्परपक्ते दोषध्रसंगो मता- 
लक्षा* इतिलक्षणकम् । विरोधिना स्वबिरुद्ध एव सिद्धान्तः स्वी- 

१. तत्रैव १।१।१ प्र* ८८ १. तत्रेव १।१।१ पू० ८८ 
व. दा० भा० (अरन्सू* २।१।९९) 

४. (अ) तत्रेव ( अ सु° १।११ १४०४९ 
४५. भ्यायसुत्र ५।६।१९० 



१६६ बहासुतरपरमुखमभाष्यपव्कघमीक्ञणम् 

क्रियते । उदादरणाथम् , (भथातो ब्रह्मजिन्चासा' इत्यस्य व्याङ्यायां शासुः 
जह्मणश्च विवेचने तेनेत्थं मतानुज्ञाया निदेशो विहितः-"जष्यस्वरूपस्येव 
ज्ञातृत्वे अस्मदीय एव पक्षः परिगृहीतः स्यात् । एवमेव (भावे चोप- 
लग्वेः ( २।१।१५ ) इत्यस्मिन् सूत्रे (तज्रेयं जीवसेदकल्पिका अविद्या 
ब्रह्मणः उत जीवानाम् ? एवं संदि्य समाहितम् (ह्मण इति चेत् भआग- 
तोऽधि मदीयं मागेम् अस्मिन् वाक्येऽपि मतानुज्ञाया निदेशः । 

निम्बाकंस्य लच्यं यद्यपि स्वभाष्ये सूत्रव्याख्यानमेषा सीत्तथापि तेन 
यथास्थलं तारककिकसुदममतानासुपेक्षा न छता । उदाहरणार्थम् शतको. 
प्रतिष्ठानात् ( २।१।२ ) इति सूत्रे सांख्याभिमतभ्रधानस्य जगत्कारणताया 
अनुमाने इत्थं ससप्रतिपक्षस्य सम्भावना अभिग्यक्तीटता--^हटतर्करणं 
वेदषिर्दधे प्राधानिके जगत्कारणे अनुभिते तु तादृशेन तर्केण, सल्रतिपक्ष- 
सम्भवात् । 

अन्यनिग्रहस्थानेषु निम्बाकेण भनेकस्थलेषुः प्रतिज्ञाविरोध. 
स्य निदंशः कृतो बतंते। तथादि--पुरुषाश्मबदिति चेत्तथापि (२।२।७) 
अस्मिन् सूत्रे सांख्यवादिविश्द्धं तेनेत्थं प्रतिपादितं यत् यद्येवं मन्येत 
यत् प्रधानं जडं तत्र॒ च सक्रियत्वं पुख्षसाहाय्येनावाप्यते तदा पुरुषे 
यज्निष्करियत्वं स्वीकृतं तेन विरोधः स्यात् । किच, इत्थं स्वीकारे प्रधान 
स्य प्रधानतैब अपगता भवेत्--'यथा पंगुरन्धम्, अश्मा आपः प्रवतंयति 
तथा पुरषः प्रधानभिति चेत् तथात्वे निष्कियत्वाभ्युपगमतिरोधःःउ | 
छन्यत्र बौद्धानां विरोधं छुवेता तेनेत्थं प्रतिज्ञाधिरोधः प्रदर्थितः-“अमति 
हेतौ कार्योत्पच्यभ्युपगमे चतुर्भ्यो हेतुभ्यः इन्द्रियालोकमनस्कारबिषयेभ्यो 
विज्ञानोत्पत्तिरित्यस्याः प्रतिज्ञाया बाधः स्यात्," । पएवमुपनिषदुा- 
कयाथं कुर्वता तेन प्रतिश्चाबिरोधस्य निदंशः कृतः--“शब्दाविषयं ब्रह्य 
इति बाकयस्य ब।च्यं ब्र्याभिप्रेतं नवेति । आदे षाच्यत्वसिद्धेरवाच्यत्व- 
प्रतिज्ञाभंगः?^। 

मध्वाचार्य॑स्य स्वभाष्ये नेतल्लक्त्यमासीदू यत्स स्वकीयवादपद्धतौ 
ताक्किकयुक्तीराभयेत् । अतः तस्य ब्रह्मसूत्रभाष्ये वादविवादसाधनं यत्र 
तत्रैबोपलभ्यते । नौद्धमतं खण्डयता तेन निग्रहस्थानेषु बिपक्षिबिरदधं 

१. (च) नि० भाग (बर सू* २।१।११) 

९. (व) प्रतिद्वाहेत्वोबिरोषः प्रतिहार्गिरोषः" [ म्वा० स्० ५।६।४ | 
३. नि मा० (२।९७ ) , ४. तत्रैव ( ९।२।२१ ) 
४५, तत्रैव ( १।१।४ )} . 



चेतीय, अध्यायः द६७ 

भतिश्चाहनिरेव निर्देशः छृतः। तथाहि-'कारणे भिनष्टे कायेमुत्पथ्ते 
चेत् तत्कायेमिति प्रतिश्लाहानिःः१ । पमेव भाकाशस्य नित्यानित्यत।- 
विचारे श्रतिश्चाहानिरण्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ( २।६।६ ) इत्यस्मिन् सूते 
मभ्वाचार्येण "ब्रह्मणोऽन्यस्य नित्यत्वे इदं सर्वंमसजतेति प्रतिश्ाहानिः? 
इत्थं प्रतिज्लाहानेनि दशः छृतः। 

निजपश्षपुषटौ प्रतिपक्षियुक्तिखण्डने वा बल्लमाचार्यण यद्यपि ताकिक- 
साधनपेक्षया भीमांसाया नियमा आधिक्येन आचिताः, तथापि तदु. 
ष्ये यत्र ततरैतेषां प्रयोगः भबश्यमुपलभ्यते। 

यत्र तत्र बयं हेत्वाभासरूपिनिप्रहस्थानमुपलभामहे । ठवाहरणाथं 
निम्नलिखितस्थल्े तेन सस्प्रतिपक्षहेत्वाभासस्येत्थं निदेशः कतः- 
लोकानां भूर्भषादीनामचेतनेन केवलेन प्रधानेन रचना नोपपद्यते 
अतश्चेतनककंका र्ना नाचेतनेन प्रधानेन कत्त शक्या । तस्मात्कार- 

त्वेन प्रधानं नालुमातव्यम् । अन्यथोपपन्त्या बाधितमेवानुमानम्? 
अस्य भणुभाष्यस्य. सबिस्तरां टीकां कुबेता श्रीपुरुषोत्तमगोस्वामिना 

स्वकीये प्रकाशे पएतत्रतिपादितम्--भूरादिलोकरचना न केवज्ञाचेत 
नकारणिका, रचनात्वात् । गृहादिरचनाबत् । भूरादिलोका नाचेतन- 
कलठेकाः चेतनस्पाशेनक्रियात्मकर चनाविषयत्वात् । घषटकुड्यादिबत् । 
तथा, प्रधानं स्वतोऽकठ़े, अचेतनत्वात् स्तम्भादिवत् › इत्यादिभि 
प्रयोगैः सतरतिपश्चत्वात् अथोौन्तरापाद्कत्वाश्च -न तेरनुमानेः कारणत्वेन 
प्रधानमनुमातुं शक्यम् ।ग अणुभाष्यस्य (बालबोधिनीः-टीकायामेत- 
देवेस्थं प्रतिपादितम्" इति दिधाुमानकूपा याऽन्यथानुपपत्तिस्तया 
सांख्यानुमानस्य सत्प्रतिपश्चदोषघरितत्वात् इत्यथैः, ।* 

स्थले स्थते बल्लभाचार्येण अन्येषामपि निग्रहस्थानानां प्रयोग 
कृतः । तथादहि-अधिष्ठानानुपपत्तेश्चः ( २।२।१३६ ) इत्यस्मिन् सूत्र 
नेयायिकेः स्वीकृते ईश्वरालुमाने भतिश्ञाविरोधस्य अनवस्थायाश्चेत्थं 
निर्देशः-'स चेश्वरो जगत्कठेत्वेन कल्प्यमानो लौकिकन्यायेन 
कल्पनीयः । स चाधिष्ठितलौकिककतो इव शरीरमविष्ठायेव किचिद् 
करोतीति ईग्धरेऽप्यधिघ्ठानमंगीकतव्यम् । तस्मिच् कल्प्यमाने मत षिरोधः, 
अनवस्था असम्भवश्च, । 

१,भ० भार (ब्र सू० २।३।९१) 
१. इअधुभाष्यम् प° ९०८ ( ० संर ) 

१. अशुमाष्यभ्रकाशः ६०८ ४, अणुमाभ्य बालबोधिनी पू १०० 

४, यान भार (ज° सू° २।६।२९ ) प° ९७० : | 



२६८  बरहापूतप्रसुखमाष्यपथ्कसमीक्षणम् 

अणुमाष्ये मतानुञ्ञाया भप्युदाहरणान्युपलम्यन्ते। ठदाहरणाथेम् 
'अंगित्वानुपपनत्तेश' ( २।२।८ ) इत्यस्मिन् सूत्रे सां ख्यवादिषिरद्धस्तेनायं 
तकः प्रदत्तः यत् "यदि प्रङृतिपुरुषयोरंगांगिभाषो मन्येत तदा स्पष्टतया 
खां ख्यत्थादिना स्वमतं परित्यञ्य वेदान्तमतमभ्युपगतं भवेत्ः तस्मिन् 
हि नद्यव प्रधानं कारणमभ्युषगतभ्--"पुरुषस्यां गित्वे नह्यवादभरवेशो 
मतक्षानिश्च' ।* “स्वपक्षदोषाशचः (२।१।१० ) इति सूत्रस्य व्याख्यां 

ता वल्लभेन अन्यभाष्यकारेरिव निरयुयोगालुयोगनामकनिग्रह- 
स्थानस्य निर्देशः कृतः | 

वल्लभेन परम्परागतशासखार्थप्रणाली अनुखता, किन्तु भद्वेतसिद्धान्तं 
खण्डयता तेन यत्र कुत्र स्वग्रसंगाच्च्युतेन शंकराचायैः अनेकामि 
कटक्तिभिभत्सितः । पवंभूतस्थलेषु तस्याक्तेपाः शास्ार्थपद्धतेरुच्चं 
स्तरतः तमत्यन्तनिम्नस्तरमवतारयन्ति । 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्वा- 
दिभ्यः ( २।९१।१४ ) 'अगित्ानुपपत्तेश्चः ( २।२।८ ) पवं ननासतोऽ- 
इष्टत्वात्ः ( २।२।२६ ) एषां सूत्राणामणुभाष्ये शंकरस्य कृते बल्लभेन 
प्रयुक्ताः कदुशब्वाः नितरामप्रासंगिका अहयुताषिशिष्टाश्च । क्षृणिकत्वाच्चः 
( २।२।३१ ) इत्यस्मिन् सूत्रे "माध्यभिकस्तु मायावादिवदसंबद्धभाषित्वा- 
दुपेच्तय इति न निराक्रियते आवार्येण' पवंभूताभिरुक्तिभिः माध्यमि 
कसिद्धान्तमायावादयोनोमोच्चारणमात्रेण तत्तिराकरणोपेष्षा बल्लभ।- 
वायस्य तां सुदमातिसुदमधिषयविवेच नशालिनीं प्रातिभविरोषतां षेदुषी 
लेशमात्रमपि नाभिधत्ते, या तेनान्यत्र प्रदर्शिता वतेते । 

उपसरः 

ब्रह्मसूत्राणां गृढाथोन् स्पष्टीकत्त भाष्यकरेः केषां केषां प्रमाणानां 
भ्रयोगो बिषितस्तथा तत्सादाय्येन कथं निजदारोनिकरहस्यात्मकसि 
द्वान्तानमिभ्यञ्द्धिरुक्तैः पंचमिरपि भाष्यकारः शास्ना्थेपद्धत्यां कियत्यो 
निजक्षमताः प्रदशिता पततभकटीकरणाथं प्रमाणप्रयोगाग् साधनीछृत्य 
आष्याणां बहिरङ्गनिरूपणं कृतम् । एतेन एतत्स्पष्टं यदू ब्रह्मसूत्राणां 
निमौणकाले भारतीयदशंनं पूणेतया धिकसितावस्थां प्रापत् । एतच्च 
सर्वैनिविवादसूपेण स्थीक्कियते यद् आलोचनात्मकपद्धत्या प्रमाण- 
शालस्य पृणता स्थापनमन्तरेण दाशेनिकमतानाञुर्पत्तिने 
सम्भवति । वेदान्तभाष्याणां निमौणात्पू्ेमेव न्यायवेगोषिकसांख्य- 

१. तत्रैव ( अरण सू° ९।६९।८) 
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योगमीमां साधास्तिकदशेनानां तद्धिरोषिषौद्धजेनप्रशृतिनास्तिक- 
वशेनानां च महान्तो विचारकमनीषिणो दशनशास्ने अनया 
भलोचनात्मकपद्धत्या कृतप्रवेशाः समभवम् । भाष्यं च तस्या भाल्ोष- 
नात्मकपद्धतेः पूण धिकसितं शूपम् । 

दाशेनिकपद्धत्या यं कंचिद् विषयमुपस्थापयितुं शाल्ञाथप्रणाली 
भतिशयेनोपयुक्ता । आदशदाशनिकपद्धतेश्चोत्तमो निकषप्रावा एषोऽस्ति 
यत् तदिषयक्तेत्रमेतावदू विस्तृतं भवेत् यत् तस्य प्रतिदिशं िबारा 
स्वातंश्येण प्रसारं प्राप्नुयुः, येन ते कस्यचिदपि सिद्धान्त विशेषस्य 
-समीक्षणाथं तत्तेत्रस्य प्रतिस्थलमवलोकयितुं शक्नुयुः । शासनाय 
प्रणाली एतत्सबं परिपूरयति। सा हि पश्चप्रतिपक्षपरिप्रदपूर्वकं यस्य कस्य- 
चिदपि सिद्धान्तस्य गुणदोषान् तदुपयुक्ततािकयुक्तिभिविवेचयन्ती 
तत्स्थापनं खण्डनं बा कत्त क्षमते । 

एकरिभन् मान्यसिद्धान्तदपे सत्यस्य गवेषणं तत्स्थापनं च शाख्ा्थ- 
पद्धतेः मुश्यं लचयम्। सवं अपि भाष्यकाराः एतस्मिन् स्व ̀ -- "` समक्षस्था- 
पितमत एष ते स्वस्वभाष्येषु एकं समन्वयात्मकं सिद्धान्तं सर्वेषां समक्षं 
समुपस्थापयितुमशक्युवन् तथा तस्य सर्वाणि स्वरूपाणि सहेव प्रदशंयन्तः 
विपक्षिणामाक्तेपान् निजयीक्तिकप्रामाणिकोत्तरश्च . समादधतः तत्स्थाप 
यितु समथो अभवन् । 

शास्त्राथेप्रणाल्यां विचाराणां सवतो मुखीकरणस्य क्षमता तकंसाहा 
य्येन जायते । ज्ञानस्य धिभिन्नैः सम्भवेरुपयक्तेश्व साधनैः प्रत्येकथिषया- 
णामान्वीक्ठिक्या एतत्परमोपयोगि साधनम् , एतद्धि बिवेच्यविषयं पूणे 
तया विरिलष्य तस्य ता्छिकालो चनायां सुगमतां सीषिष्यं चोपस्थाप- 
यति । अत एव ब्रह्मसूत्र भाष्यकारः तर्कोपस्थापित सौविष्यानां विभिन्ना- 
शौकपयोगः कृतः । यपि शंकरस्य कस्मिन्नपि ग्रन्थे प्रमाणानां क्रम- 
बद्धधिवेचनं नोपलभ्यते इत्यस्मिन् षिषये बयमहेतानुयायिष्वेव निर्भरामः, 
तथापि ज्ञनसम्बन्धिनां तत्सिद्धान्तानामबगतिर्षिगोषतया, वेदाष्तसू- 
त्राणां दितीयाध्यायस्य द्ितीयपादीयमाष्येण जायते । कस्यचिदपि षिषः 
यस्य व्याख्यां कुबेता तेन तन्निणेयायं प्रायः सवेषिधाः हपयुक्ताः सम्मा- 
विताश्च युकयः प्रद्ताः तथा एषा पद्धतिस्तेन स्वभाष्ये आदितः अन्त 
पयेन्तमनुखता । 

रामालुजेनापि शंकरस्थैषा समीचीना पद्धतिराहता । वदीयभाष्य- 
स्य प्रारम्भिक्भागे 
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निम्बाकेमध्वावायेयोर्विषये -एतदवधारणीयं बतंते यत् इमौ द्वावपि 
सृत्राणामश्षरशः व्याख्यां छा यत्र शत्र स्वमतसमयेनेनेव च सन्तुषटौ 
संजातौ । तौ तकंस्य भयोगं नेताबन्तं कृतवन्तौ यत् स॒कस्यचिवूषिषय- 

` विशेषस्य विभिभ्नस्वरूपाणां परिपू्णेगवेषणायां सायको भवेत् । 

वल्लभावायेश्च कतिपयप्रारम्मिकाधिकरणेषु निजव्याङ्याकरणे परि- 
पूणौ सफलतां प्राप्तथान् । 

इत्थं स्व भाष्यकारा एतदवगच्छण्ति यत् तेषां शस्त्राथप्रणाल्याः 
साफल्यं ज्ञानस्य प्रामाणिकसाधनोपस्थापने बतंते । ते जानन्ति यत् 
स्वतन्त्रविचाराणां सर्वतोयुखीं भ्रषृत्ति क्रमबद्धां कत्त प्रमाणानायुपस्था- 
पनमत्यन्तावश्यकम् । बषिषवाराणां स्वतश््रतापृणौ सवतोगयुखी प्रबृत्तिश्च 
तदैष प्रयोजनवती भवति यदा सा प्रामाणिकन्ञाने पययंबस्यति । प्रमा 
णानि हि भाष्यविवेचनप्रक्रियाया मदन्त्वपूणोधारस्वरूपाणीति तदूढारेव 
आष्यकाराणां स्वरज्रगवेषणाप्रगतिरेकस्यां स्वाभिमतनिदिष्टदिशायां 
समुपलभ्यते । 

एवं ब्रह्मसूत्राणां पंचानामपि भाष्याणामवलोकनेनेतद् ज्ञायते यत् 
इत्थं प्रमाणानामयुपस्थापनस्य भाष्यकाराणामेतदेव लच्यं यत् हदूद्ारा 
एतेषां भोदिकबिद्धान्ताना- खधचितं भूश्यांकनं कतु शक्येत यत् परशह्मणः घाक्ा- 
शकारेण पष्ट एकीभूता स्वाजुभूतिरेष व रमघत्यस्य सक्ञात्कारण) प्रायीनभारतीय- 
परम्पशानुखारं तदभ्यापस्य कतुभिः प्रतिभाशक्धिभिः चाण्यारिमिकरहद्यस्य 
वे्मिस्तन्मागेपरदशोनमेव च तस्य प्राततविकमात्रं खह।यज्म् । स्वतन्त्रबिचारेः 
छ॒ष्कस्य तकंस्य साहाय्येन वेयमनुभूतिः न कथमपि सम्भवति । एतदेव 
सुश्ढीकत्ुः प्रमाण तकंस्य मीमांसया भाष्याणां बाह्यां गनिरूपणे शास्तरा- 
थेपद्धतेविं िन्नांगनिर्देशपूषकं तद्विवेचनमाबश्यकमापतितम् । 

वेदान्तपश्चकसिद्धान्तपरिचयस्तदाधार- 
भूतवक्वसमीश्षा च 

इतः पूवत्र माष्यपंचकवा्यांगनिङूपणे एतष्ठिवेचितं यत् परब्रह्मणः 
साक्षात्कारेण खदेकीमूतस्वानुमूतिरूपरमसत्यसाक्चात्कार एव सर्वेषां 
आच्यकाराणां चरमं लस्यम् । तवनुभूतये च तेः स्वसिद्धाभ्तालुसार- 
मभ्युपगताघयु मान्यताघु तत्सद्धान्ताधारमूततश्वसमीच्तेदानीमपेरयते । 

ुक्यमाप्यकारपंचके शंकरेण स्वीकृतो बेदान्तसिद्धान्तः अद्वैतथावः 
ऋध्यते । पतवनुखारं समस्तविश्वभ्रपंचः एकस्मिन्नेव तरवे अन्तमूत, 
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सत्सत्तयैव स्थितः ततप्रकारोनैष च प्रकाशितः । एतन्मते चेतनतत्त्वादू 
आत्मनः प्रथ् कस्यचिदप्यभ्यस्य वस्तुनः सत्तेह न॒ षतेते इत्यात्मेबेक- 
मात्रं सत्यम् । स एव चोपाधिषिवरतितः धनेकजडचेतन पदार्थेष्वव- 
ल्लोकयते । तस्य च स्वतः अखण्डेऽत्वेन न तत्र मेदांशस्य किचिन्मात्र- ` 
मपि समवायः । व्रह्म सत्यं जगत् भिथ्याः इति शब्दचतुष्टये संतत 
पेण तत्सिद्धान्तसन्निवेशः। 

शंकरातिरिक्तेन रामानुजाद्यन्याचायंचतुष्टयेन स्वीछरताः सिद्धान्ताः- 
करमशः विशिषटादैत-देतादत देत-शरुद्धद्रेतनामभिः प्रसिद्धाः । भिन्न- 
भिन्नानि च तेषां स्बसिद्धान्तानुसारमाधारभूततनत्वानि । इत्थं च तेषां 
क्रमशः संक्तेपेण निदेशः । 

शंकरसिद्धान्ताधारभूततस्समीश्षा-- ` 

( १) त्मा अनात्मा च- 

ब्रह्मसूत्रभाष्यं प्रारिष्सुना भगवता शंकरेण सर्वतः पूवर युष्म- 
वस्मदोरित्यादिना आत्मानात्मनोः विवेचनं छतम् । सुद्मेक्षिकया 
शवलोकनेन अयं जागतिकप्रपंचः प्रधानतया द्रष्टदश्य-भेदेन उभ- 
यथा बिभाजयितुं शक्यते । समस्तप्रतीतीनामनुभवकत्तो एकः, अनुभव 
विषयश्च द्वितीयः। तत्र समस्तभ्रतीतीनां चरमः; साक्षी भात्मा, तवित" 
रस्घर्वं तस्रतीतिविषयः अनात्मा । भआत्मतच्तवं हि नित्यम् , निश्चलम् , 
निर्विकारम् , असंगम् , अखण्डम् , सजातीयविजातीयस्वगत भेदश्चल्यं 
कूटस्थमेकं शुदधचेतन्यस्वरूपं निर्विशेषं च वतंते--'साक्षी चेता केबक्लो 
निर्गुणश्च, इत्यादिश्चुतयस्तच्र प्रमाणम् । बुद्धिमारभ्य स्थूलभूतपयेन्तं 
प्रपञ्मात्रस्य न कथिदात्मना सम्बन्धः । जीषश्च भविद्यावशादेव देहे- 
न्द्रियादिभिः स्वसम्बन्धं संस्थाप्य ( स्वीकृत्य ) अत्मानम् अन्धं 
विद्वासं मूखं सुखिनं दुःखिनं कतीरं भोक्तारं बा मन्यते । इत्थं 
बुदुध्यादिभिः सह प्रतीयमानमात्मनस्तादात्म्यं शंकरेण “अभ्यासः इति 
शब्नेन निशूपितम् । तत्सिद्धान्तानुसारं हि समस्तप्रपञ्चस्य सत्यत्व- 
प्रतीविमौयापरपय्यीयाष्यासनिमित्तेति अदैतवादः अपि अभ्या 
सवादः, मायावादः धा कथ्यते। इत्थं च यतं किंविवू दशयं 
प्रपञ्चजातं तत् खवं मायापरपयौयाज्निनेव विमि ` प्रतीयते | 
धरमुतस्तु तत्सर्वमेकमखण्डं शुद्धं चिन्मात्रम् । वतः प्रथक् न 
बस्तुनः खत्ता तेते । त 
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( २) क्ानमक्षानं च- 

समस्तविभिन्नप्रतीतिस्थाने एकाखण्डसविदानन्दधनानुभकव पव 
- ज्ञानम् , तत्सबोधिष्ठाने दृष्टिम् अदत्वैष भेदे सत्यत्वबुद्धिस्थापनं 
चाज्ञानप् , तास्िकदृष्टया यथा स्वंषां सोवणौलंकाराणां कटककुण्ड- 
लादीनां सुवणं मात्रत्वम् , विभिन्नानां च घटरुचकादीनां सृण्मयपात्राणां 
च सृत्तिकामात्रत्वमेषं वीवितरंगाणां बा यथा जलाभिन्नत्वमेष, तथैवा 
नेकविधभेदसंङलितं जगत् केवलं शुद्धं परब्रह्मैवेति न ततो भिन्नम् । 
यतो न तदतिरिक्तं किमपि बस्तु वतते, अत एव श्ुतिः "सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म इति बोधयति । एवंभूतः भभेदबोध एव ज्ञानम् । यावन्न इत्थं 
बोधः न तावल्जीवः संसारचक्रान्मुक्तो जायते । सत्येव चास्मिक् 
बोधे तदु दृष्टया जगतः अस्यन्ताभावः इत्यन्येषां इष्ट्या भवलोकयमान- 
ध्रृतविग्रहः अपि स स्वयं मुक्तो भवति । 

(३ ) साधनभ्- 

भगवता शंकरेण श्रवणं मननं निदिभ्यासनं च ज्ञानस्य साधनं 
स्वीकृतम् । किन्तु तत्त्वजिज्ञासायामेव तत्साफल्ययुक्तम्। तलिन्ना- 
सोत्पत्तौ च दैवी सम्पत्तिः खदायिकेति तन्मते विवेकवैराग्यशमादिषद्क- 
सम्प्तिमुमुश्चुतासाधनसम्पन्नस्येव  चित्तद्युदुभ्यनन्तरं ब्रह्मतन्त्व- 
जिज्ञासा समुत्पद्यते । एवंभूत चित्त्युदूभ्यथं निष्कामकमीनुष्ठांनस्यात्य- 
न्तिकावश्यकत्वम् | 

(४) भक्तिः- 

भगवता शंकरेण भक्तिक्चोनोत्पत्तः प्रधानं साधनममन्यत, फलस्व- 
श्पेण तु ज्ञानमेव तेन स्वीक्रियते । भक्ति लक्षयता च तेन धिवेक- 
चृडामणौ - (स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयतेः इत्युक्तम् । इत्थ- 
क्लाःमनः शुद्धस्वरूपस्मरणस्य भक्तितवेनात्मजिन्नासोभक्तेः प्राधान्येऽपि 
न तेन सशुणोपाखनोपेक्षिता। अत एव "न च कार्ये प्रत्यपत्यभिसन्धिः” 
( ४।३।१४ ) इति सूत्रे माष्ये “किं विषयाः पुनग तिश्ुतयः, इत्युपक्रम्य 
“सगुणधिषया भविष्यन्तीति सत्यकामादिमिगणेः सगुणस्यैषो- 
पास्वत्वात् सम्भवति गतिः” इति सगुणोपासकानां गतिदका | 
परवोषदयुषाकरे च तेन भगवतः श्रीकृष्णस्य स्पष्टतयैव भक्तिः 
भरद्वा बतेते | 
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(५) कमसंन्यासः- 

श्रीशंकराचार्येण स्वभाष्ये यत्र-तत्र कमणां स्वशूपेण त्यागसुक्त्वा 
जिश्षासूनामुपलज्धात्मतन्त्वाबबोधानां चोभयेषां ` छते स्वेकमे सन्या? 
सस्याबश्यकता प्रतिपादिता । तन्मते निष्कामकमेणा केवलं चित्तशुद्धिः । 
परमपवाबाध्चिस्तु कमंसंन्यासपूवेकं भ्रवणमनननिदिष्यासनादिभि- 
रात्मतत्त्वावबोधानन्तरमेव सम्भवति । व्यावहारिकपक्षश्चेतत्सिद्धान्त- 
स्यायं यद् ब्रह्मजीवयोरेक्यावबोधोपलन्धये मानसिकषदुष्यथं क्म 
-अवश्यं कतेन्यम् , किन्तु ततः परं तत्परित्याग एव वरीयान् । शान. 
कमंणोः प्रकाशान्धकारयोरिव परस्परबिषर्डेतथा कमेसंन्थासमन्तरेण 
परिपूणेमोश्षालुपपत्तेः । अयमेव निदृत्तिमागेः ज्ञाननिष्ठा बोध्यते । 

( & ) जीवः- 

` जीवो ब्रह्यैव नापरः इति शंकरशूथनानुसारं जीवो ब्रह्मणः 
आभासमात्रमिति तक्तल्यस्वभावः स्वभ्रकाशर््वेति घटे भग्ने बटा- 
काशो महाकाश इव जीवः अपि बुद्धिरूपोपाधिविनाशानन्तरं ब्रह्मणि 
विलीयते। न तदानीं तदस्तित्वं॑तदद्धोग्यं बा किमपि अवशिनष्टि। स 
व्वास्मिन्नेव देहे ब्रह्म साक्षात्कृत्य जीवन्मुक्तः -शरीरपातानन्तरमतीत- 
सांसारिकसुखदुःखः सचचिदानन्दन्रह्मस्वरूपो जायते । 

अनेकश्चुतिवाक्यानि जीवात्मानमशणुं प्रतिपादयन्ति, किन्तु शंकर. 
स्येतन्मतं यत् जीवो ब्रह्मणोऽभिन्न इति तत्तल्य एव विभुः । उपनिषत्सु 
जीवात्मनः अणुत्वभ्रति पादनस्येतत्तात्पय यत् सः इन्द्रियग्राह्यः अत्यन्त 
सूच्मो वतते । तन्मते धृतविम्रहः अन्तःकरणाबच्िद्ठन्नः परमात्मेव 
जीवः । 

द्धेतवेदान्वस्यायं भूलसिद्धान्तः यत् व्यष्टिसमष्टयोने किंचिद्- 
न्तरम् । तत्र व्यक्तिशरीरं व्यष्टिः, समूहात्मकं च जगत् समष्टिः । एतत्. 
सिद्धान्तानुसारं व्यष्टौ स्वीकृतस्य स्थूल-सुच्म-कारणनामकशरीरत्रय- 
स्याभिमानिनो जीवाः क्रमशः विश्व-तेजस-प्राज्ञाः उच्यन्ते । समष्टौ च 
तदमिमानि चेतन्यं क्रमशः विराट् ( बेश्वानरः ) सूत्रात्मे-( हिरण्यगभेः ) 
श्वरनाम्नाभिधीयते । व्यष्टिसमष्ट-थभिमानिपुङुषयोरमिन्नत्वेऽपि भात्मो 
एभ्यः त्रिभ्यः प्रथक् स्वतन्त्रा खत्ता षतेते। 

१५ बर 
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(७) भाया- 
शंकरमते माया, अविद्या अश्चानं चेति पयोया; । तत्र मीयते अमेयम- 

नयेति 4 ब्रह्मणः ४९ ००५० माया तत्र तिनि 
नुत्पाद् यात ज ध्य पाथिक्प् । सदसः 

वावि वि 9८५५ धारणा चतकल मनुष्याणां 
गतिरिति धृतनवशरीरष़तश्चुमाश्चभकमेणां फएलमोगः । इत्थं च कृतयज्चा- 
दिश्चभकर्मांणो जनाः पिह्याणेन सशुणन्रह्मोपासकाश्च देवयानेन सुक्ि- 
मागेमनुसरन्ति । अद्युभकमेणां च छते ठतीयं स्थानं सुरक्षितं वतते । 

(८ ) मोक्षः- 
ठयाबहारिकजगतः सन्तापेभ्यो मुक्तिप्राधतिरेव तच्त्वसाधनस्य चरमं 

लदयम् । मनुष्यमात्रस्य च जीवनं यानि ध्येयानि पुरस्कृत्य प्रवर्तते 
तानि पुरुषाथेनाम्नोच्यन्ते । धमोथेकामसमोक्षाश्च ते चत्वारः पुरुषाथौः । 
मोष्षश्च तेषु सवेश्रे्ठः । एतद्धिषये साधारणजनानामियं घारणा यद्यं 
पुदषार्थो नानेन शरीरेणाबाप्यते । किन्तु शंकरस्योपनिषदाधारेणैत- 
न्मतं यज्ज्ञानप्राप्तावनेनैव शरीरेण मोक्षः समवाप्यते ! "यदा सर्वे धिमु- 
च्यन्ते कामा शस्य हृदिस्थिताः | तदा मरत्योऽगृतो भवत्यत्र ब्रह्म *समशुते" 
इत्यादिश्ुतयस्तत्र प्रमाणम् । एषैव च युक्तिर्जीबन्भुक्तिरच्यते । इत्थं च 
तनत्वमसीत्याथभ्यासेनोत्पन्नं वि्चुद्धं ज्ञानं जीबस्यानाद्यज्ञानं तज्जन्यमलिन- 
संस्कारजातं च बिनाशयतीत्यहं ब्रह्मास्मीति शूपेण तदानींतनः अक्ष. 
जीवयोरेक्यानुभव एव मोषः (५ | 

सिद्धान्तपरिचयः 
विष्णुपुराणेन स्युः प्रस्थानत्रयाघारिवो रामानुजप्रतिपादितः 

सिद्धान्तो विशिष्टद्वितनाम्ना प्रसिद्धः । एष च तदथः--द्धिषा इतम् 
दतम् द्रीतमेष दवेतम् न दवेतमदेतम्, दैताभावः। विशिष्टस्य, चेतनाचेतन- 
समन्वितस्य अद्वैतम् विशिष्टाद्वैतम् । अथवा द्वयोभीवः द्विता सा एव 
हैतम् ( मेदः ) न दैतमद्ैवम् । विशिष्टं च विरिष्टं च विशिष्टःस्थूनचिव्- 
चिूविशिष्टम् सृदंमचिदचिद्बिशिष्टं च ब्रह्मणी । तयोबिशिष्टयोब्रह्यणोः 
टत वस्तुतः अभेदः बिशिष्टादैतम् । तन्निणीयको वादः ( सिद्धान्वः ) 
विशिष्टद्वेतवावः विशिषटादवेतसिद्धान्तो बोच्यते । चेतनाबेतनविभागवि- 

भेदभतिपादकसिद्धान्तः (कारणरूपसुकष्मचिदविद्धिरिष्टस्य का्थ- 
रूपस्थुलचिदचिदू विशिष्टस्य च भदैतवादः ) एव विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त 
इत्यधेः । अथवा अनन्तकल्याणगुणगणविशिष्टस्य ब्रह्मणो वा वादः 

१, क@ द।द।१४ 
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तथोक्तः | तथ)हि भ्रीभाष्ये--श्रह्मणोऽनन्तेन कल्याणगुणगणेन बिशिष्ट- 
त्वं सिम्, ८ रा. भा. ३।२।२५ ) भस्य सिद्धान्तस्य चाधारः-भोक्ता 
भोग्यं प्रेसितार्च मत्वा सवेप्रोक्तं त्रिबिधं ब्रह्ममेतत् । इति ० उ० १।१२ 

तथा (स्कम्भो दाधार द्यावापृथ्वी उभे इमे ̀ “- "इत्यादि, भअथधेवेद्स्य 
( १०।७।३४ ) ऋक् च वतेते । 

रामायुजसिद्धान्ताधारभूतत्वसमीश्वा 
( १) ब्रह्म~- 

एतत्सिद्धान्ते द्विविधं ब्रह्म ( १) स्थूलवे तनाचेतनविशिष्टं (२) 
सुचमचेतनाचेतनबिशिष्टं च । इत्थं चाभथविधव्रह्योकत्वप्रतिपादक- 
सिद्धान्तो विशिष्टाद्वेतवादः । तत्र॒ “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि 
भ्रतिभ्रामाण्येन ब्रह्मणः अद्धितीयस्वेऽपि न तस्य निरंशत्वम् । सजातीय 
विजातीयभेदचुल्यत्वेऽपि तस्य स्वगतभेदो निथितः। जीवो जगच्चेष 
तस्य स्वगतभेद्ः । एतच्च विश्वं ब्रह्मणि लीनं, ब्रह्म च विश्वान्तर्हितम्' | 
तच्चैकमित्यद्वैतसिद्धान्ते जगतो मिथ्यात्वभ्रतिपादनमन्तरेणापि विशिष्टा 
द्ध तवादे ब्रह्मणः एकत्वसिद्धि 

ब्रह्म न निगुणमपि तु सगुणं तत् । तद्धि क्षनानन्दाविसदूगुणविशि- 
ष्टम्, नापि च तन्निविशेषम् , अपि तु सबिशेषम् । ् ञानानन्दादयः तस्य 
बिरोषधमोः । चेतनाचेतनबिशिष्टं च जगत् तेस्य विशेषणभूतं शरीरम् । 
निगुणत्वादिबोघकश्रतयश्च तत्र निकरष्टप्राकृतिकगुणसम्बन्धमेव प्रत्या- 
चक्षते इति श्रुतिभिरपि ब्रह्मणो निगणत्वं प्रमाणयितुमशक््यम् । 

( २) जीवः 

ब्रह्मणः शरीरम् ; जीबो ब्रह्म चोभयं चेतनम् । ब्रह्म विसुः, जीव- 
अणुः । न तयोः सजातीयविजातीयमेदः शपि तु स्वगतभेदः जीवो न 
ब्रह्मतुल्यस्वभावः स्वप्रकाशो महान् नित्यमुक्तश्व शपि तु अभिस्फु 
लिंगबत् ब्रह्मतो निगेतो ब्रह्मण एवांशः । नापि च स समस्वभाव जीव 
अणुः, परब्रह्म च विभु; जीवोऽल्पन्ञः अल्पशक्तिः ब्रह्म च सवश्षम् 
शक्ति जगतः कँ च । कि च "ज्ञौ दावजाषनीशौ' इत्यादिश्चुतिषु 
“मेद्ञ्यपदेशाच बाभ्यः, “अंशो नानाव्यपदेशात्? इत्यादिन्रह्मसूते च ब्रह्म 
जीषयो्भेदः प्रतिपादितो वतते । 

१, तद्लुप्रबिशय घश्च स्यष्यामवत् ( ते ३।९ ) 
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( ३ ) धाघनम्- 
रामानुजोजुसारं ज्ञानं मुक्तिलामे सहायकमपि न तल्ला साध 

कतमम् ( भात्यन्तिकसाधनम् ) भक्तिरेव च मुक्तेः प्रधानोपायः इति 
मक्तिसेबितभगवत्रसादेनेव जीवो ब्रहमसायुब्यादिरूपमुक्तिलामं करोति । 

( ४ ) भक्तिः- 
सत्तेपेणास्या अयं व्यावहारिकपक्षो यत् विषिधक्ुजालाबनद्धे 

भस्मिन् संसारे वासुदेवस्य भक्तेरत्यन्ताबश्यकत्वम् । एषा मकि श्न 
मपि तु ज्ञानस्य फलम् । सा चा्िचछन्नतंलधारया इव ध्रुवस्रत्योरपद्यते 
जञानोत्पादनाय च कमंणः आवश्यकत्वम् । तदुत्पत्यनन्तरं च तद्नाबश्य- 
कत्वम् । 

( ५) जीबन्धुक्तिः- 

रामानुजानुखारं जीवस्य जीवन्भुक्तिवादः प्रवादवाक्यमात्रमेव । 
वस्तुतस्तु सति शरीरे न कस्यापि भुक्तिः सम्भवति । शरीरपा- 
तानन्तरमपि जीवो जीषशूपेणेव अवतिष्ठते । न स कदापि 
नर्य भवितुं शक्नोति । आम् ; तस्मिन् समये निरवच्छिन्नत्रह्मानन्व्ा- 
जुभवेन कृताथः सवेभयविनिुंक्तश्च संजायते । “आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान् 
न बिभेति कदाचनः एषा श्रुतिरपि एतदेव पोषयति । | 

रामानुजः सत्कायवादस्य ( परिणामवादस्य ) समथंकः। एतन्मते 

कारणस्य कायसूपे परिणतिरेव सृष्टिरिति सृष्दमरूपेण वतमानं तत्कारण- 
मेव स्थूलसूपेण परिणमति । इत्थं च ब्रह्मणः शरीररूपेण बतंमानस्य 
सूरमचिदचिद्रपस्य कारणत्वम् , स्थूलचिद्चिद्रपस्य च कायंत्वम् | 
एवं च रामानुजालुसारं विभिन्नमपि शरीरात्मरूपेणेकं ब्रह्मनविदविदेतत् 
सदैयक्तिकसत्यत्वतत्वनत्रयं वतेते इति न चिदचितोत्रं्षणः प्रथक् स्थितिः 
सम्भवति । शरीरशरीरिणोरिष तत्पाथेक्यस्य सर्वथा असंभवात् । किंच, 
न शरीरमात्मा, न तथेव विद्चितोब्रह्यत्वम् ;, अनेनैव भकारेण राम 
चजसिद्धान्ते षिषिधौ पनिषदुवाक्यप्रतिपादितेकत्वातैकत्वयोः समन्वयः 
संस्थापितः | | 

( & ) माया- 
मायामयमपि विश्वमेतत् न सपरणब्जुबन्मिभ्याभासम् । ब्रह्मण एवो- 

त्पन्नं तदू क्षणः शरीरस्थानीयमित्यभिथ्यात्वे सति त्रिकालाबाधितम् । 
किच ब्रह्मशक्तिमोया जपि यदा ब्ह्माभितेव तदा न कदापि सा मिथ्या 
अनिवेचनीया वा वक्तं शक्या \ . .. 
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मायाऽनज्ञानयोरयकत्वम्--माया अगवतः शक्तिः तदान्रिता चः; 
अज्ञानं च ज्ञानाभावः जीवाशितं सत् जीवमेव च विमोहयति । न तद्- 
नन्तज्ञानाघारं ब्रह्म स्प्रष्टमपीष्टे। एतदक्ञानमेव जीवं विमोह्य संसाराबचचं 
करोति भक्ितिप्रसादभ्राप्तौ च स्वयमन्तर्निधत्ते | 

( ७ ) मोक्षः- 
अगवतो दासत्वप्राधिरेव मोक्षः । जीषस्याग्निस्फुलिगबदुन्रकष्णो ऽशत्वे 

षुद्रशक्तिसम्पन्नत्वे च न कदापि तस्य ब्रह्मणा सहेकीभावः सम्भवति, 
जीवस्य स्वरूपतः नित्यत्वात् । सवेदा स ब्रह्मणः पथक् तिष्ठति । मोध्ष- 

` दशायां केवलानन्दानुभव एव तस्य षिरोषलाभः । इथं च भ्रवानुस्थृति 
( उपासन ) खूपाभकितरेव जीवस्येकमाघ्रं मोक्षसाधनम् । भक्त्या 
सेवितस्य भगवतः प्रसदेनेव जीबो अयुक्तो भवितुं शक्नोति किन्तु न 
कदयमपि द्रो जीवो ब्रह्म भवितुं शक्नोति--जीवः क्षोदीयान् ब्रह्म च 
महत् , जीबो दासः, अधीनः च सेव्यः तत्प्रभुरिति दासस्य स्वस्मिन् 
प्रमुत्ाभिभानोऽपराध्यः । इत्थं च भ्रमेणापि आतमानं ब्रह्म भआकलयन् 
द्रो जीवः राजविद्रोहिवत् सुदोघंकालं दण्डाः । 

छंकररामाचुजसिद्धान्तभेदः 
शंकररामानुजयोः लिद्धान्तगतं मेदमवगन्तुं तयोस्तत्तद्विषयकबिरिष्ट- 

मतसमीक्षा अपेक्षते । तत्र ब्रह्मविषये शंकरस्यैतत्कथनं यत् -एकमेवा- 
दवितीयं बह्म" इत्यादि श्रुतिवचनेरित्थं ज्ञायते यत् ब्रह्म एकमखण्डमद्वितीयं 
त्रिधिधसेदश्चुभ्यं च वबतंते। ततः प्रथक् न कस्यचिदन्यस्य पदाथस्य 
सत्ता । रामानुजमते चेकमद्वितीयमपि ब्रह्म न निरंशम् तस्य चैकत्वं 
नाद्ितीयं प्रत्युतचिन्मयेनात्मना जडग्रक्त्या च विशिष्टम् इति तथा 
विशिषटाद्र तबादो विशिष्टा तवादः । तत्र॒ सजातीयविजातीय- 
भेदामविऽपि स्वगतभेदो बतंते एव । जीवो जगच्चैव तस्य 
स्वगतमभेदः । णवं ब्रह्मणो निगणत्वेऽच्युमयोमंतभेदः-साश्ची 
चेताः केवलो निगणश्च, इतिश्रत्याधारेण शंकरः ब्रह्म साक्षिवत् उवा- 
सीनम् निरणं निर्विशेषं शुद्धं चैतन्यं चाकलयति छन्तु रामानुजस्ये- 
तत्कथनं यत् ब्रह्म न निगुणम् नापि च निर्विशेषम् । ज्ञानानन्ददयाद्- 
खिलसदूगुणाकरत्वेन बह्म न कदापि निुणं भवितुमहति ब्रह्मणि च 
हेयप्राकृतिख्गुणानाममाब इत्येवश्रतिवाक्यतात्पयेम् । पवं ज्ञानानन्द्ा- 
दयो ब्रह्मणो बिशेषधमोः, चेतनाचेतनसखमन्वितं च जगत् वद्धिशेषणभूतं 
-शरीरम् । जगद्धिषये चोभयोः शंकरस्येतन्मतं यदू दश्यमानमेतञ्गत् 
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मिथ्या मायामयं चास्ते । एषा माया च ज्यणः भनि्वेवनीया शक्तिः ॥ 
रामाुजमते च जगत् ब्रह्मण एव उत्पद्यते तस्य शरीरस्थानीयं चेति 
न कथमपि मिथ्या भवितुं शक्नोति । माया चापि ह्मणः शक्तिरिति 
न मिथ्या नापि चानिवेचनीयः पदाथः | 

जीवषिषये च शंकरमते ब्रह्मजीवयोरेकत्वम् । जीवो ब्रह्मण एव 
अ।भासः ( प्रतिषिम्बप् ) इति तत्तल्य एव नित्यमुक्तः स्वश्रकाशश्च | 
रामानुजमते च जीबो न ब्रह्मण भाभासरो नापि च नित्ययुक्त भपि तु 
अग्निस्पुलिगः अग्नेरिव जीवोऽपि ब्रह्मणो निगेतः तदंश एव । उभयोः 
सूपे महदन्तरम् , जीबोऽणः ब्रह्म च महत्। जोबोऽल्पज्ञः नद्य च सरव॑श्षम्। 
पवंभूतदशायायुभयोरभेदकल्पना नितरामसखम्भवा । 

मुकिदशायां च शंकरमते बुद्धिरूपोपाधिनाशे जीवो ब्रह्मणा सदैकी 
भूतस्तदाकारतां भजते । संसारदशायां चोपाभ्यषच्छिन्मो ऽपि जीवो 
मुक्तदशायां बरह्मणि लीयते । रामानुजः किन्तु नैतत् स्वीकरोति तन्मते 
जीवो ब्ह्मणोऽशः, अणरल्पज्ञश्चेति ब्रह्मणा सह तदेकीभावापन्नता न 
कथमपि सम्भवति अतः संसारिदशायां जीवो यथा ब्रह्मणः पथक् तथेव 
मक्तदशायामपि प्रथगेव तिष्ठति । स सुक्तदशायां बह्मानन्दमनुभवतीत्येता- 
वानेष विशेषः । 

शंकरमते माया अविद्या अज्ञानं चेति नामतो भिन्नमपि एकमेव 
पदाथेत्रयम् । शंकरमते माया ब्रह्माभ्रित्य नानािवतानुत्पादयति । किन्तु 
रामानुजो मायाविद्ययोरभिन्नत्वं न स्वीकरोति । तन्मते माया हि भग. 
वश्छक्तिः, ब्रह्मा्रिता च । अज्ञानं तु श्ञानाभाबः जीबाभितं चेत्यन्चानं- 
मल्पश्चं जीवमेव मोहयितुं शक्नोति न चानन्तं क्ानाषार ब्रह्म स्प्रष्टुमपि 
शक्नोति । एतदेवाश्ानं जीवं संसारे बध्नाति भक्तिजन्यभगवत्भरसादेन 
च स्वयमेव तिरोधत्ते । 

शंकरमते तत्वमसीति महाबाक्यमभेदभ्रतिपादकम् । एवं भूतोप- 
निषद् महावाक्यश्रवणमात्रेणोत्पन्नं श्चानमेव मुक्तिलामे एकमात्र साष- 
नम् । रामानुजमते च भक्तिरेव मुक्तौ एकमात्र साधनम् , शानं तु भक्तौ 
सदायकमात्रमेव । भक्तिसेविततसप्रसादेनेव जीवो सुक्षित लमते । तत्व 
भसीत्यस्य च तात्पय त्वं तस्य दासः भसि इत्यस्ति । इत्थं च स्वामि 
सेबकभावप्रतिपाद्कमेतद्वाक्यं न॒ कथमपि नह्मजीवयोरेक्यं प्रति- 
पादयितुं क्षमम्। 

शंकर मते च ब्रह्मसा्षात्करि जाते अस्मिन्नेव देहे जीवो मुक्तो जायते 
ख एव च जीषन्भुक्तः ष्यते । शरीर पाते च ओबन्मुक्तः समतीतन्ञोकिकः 
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सुखदुःखः सच्चिद् नन्दग्रह्मस्वरूपः संजायते । रामानुजमते च खति- 
वेदे भुक्तिः सर्वथा असंभवा । भुक्तौ दि केवलस्य बिशचुद्धानन्दस्थेवानु- 
भवः । सति च देहे जीवो नानाक्लेशभाजनं तिष्ठति अतः मुक्तदशायाः 
भानन्दस्तदानीं न कथमपि भवितुं शक्मोत इति देहपाते पव मुक्तिः 
सम्भवति । सत्यपि देहपाते जीवो जीव एव तिष्ठति सन कदापि नहा 
संजायते । आम् , तदानीं ब्रह्मानन्दमनुभवन् जीवः सरवेक्लेशेभ्योः 
युक्तः संपद्यते । 

दैताहैतसिद्धान्तपरिचयः 
निम्बाकेमतानुसारं ब्रह्म॒ चेतनाचेतनाभ्यायुमाभ्यामत्यन्तं प्रथक् 

अपि अपृथक् वतते । अत पबेतस्य सिद्धान्तो दैतद्वितसिद्धान्तः चच्यते, 
जीवो जगच्चोभयं ब्रह्मपरिणामः। जीवो ब्रह्मणो भिन्नोऽभिन्नश्च षतत, 
जगदपि तथेव भिन्नमभिन्नं चेति तत्सिद्धान्तसंच्तेपः। 

एतन्मते मोक्त्-मोग्य-नियन्त्रपरनामकं चिदचिदीश्वरात्मकं सत्ता- 
त्रयम् । तस्य चत्वारि शूपाणि ( १) दृश्यं जगत (२ द्रष्टा जीव 
खमूहः भ्यक्तिगताहंकारः, यः सांखारिकपदाथोन् प्रथक् प्रथगवलोक- 
यति । ( ३ ) नियन्ता-दृश्वरः, यः सृष्टेः सवंपदाथौन् एकदेव पश्यति 
( ४ ) सच्चिदानन्दस्वरूपम् अष्षरं ब्रह्म-नामकूपरदितसनातनो 
निर्विकारः, भानन्वानुभवः स एव च श्रतिभिः अक्षरमुच्यते । 

पारिभाषिकशब्दैटेश्यमेतस्नगत् जडमविश्चोच्यते । किन्तु वस्तु- 
गत्या भस्य जगतो न कश्चिदपि भागः अचेतनः । भस्य प्रत्यंशं बतेमानः 
चित् पुरि शरीरे" शेते इति व्युत्पत्या पुरुषः उच्यते । इत्थं च हश्य- 
मानोंऽशः अस्य शरीरम् । भन्तनिहितश्चांशः रुषः, शरीरं पुरुष 
खदा भसिन्नत्वेन तिष्ठतः । ख च विश्वहूपशरीरे बतेमानः वित्पुरुषो 
हिरण्यगभेः कथ्यते । स च दैश्वरस्य व्यक्तरूपः । विराडरूपस्य हिरण्य- 
गभंस्य प्रथक् प्रथक् भागेषु अनन्तजीबा निवसन्ति गीतायामेतदेवेत्थं 
भ्रतिपादितम्- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रतिरष्टधा ॥ 
भअपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पराम् । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत् ॥ ( गी. ५।४-५ ) 

भगवतोऽनन्तव्यक्तसमूहो विश्वम् । तच्च न्र्मण एवां शः । जीवस्य 
ज्ञाने परिषतेनशीलम् , अ्रस्वभावम् अनन्तरूपं च तत्। ओषः अपि 
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ब्रह्मणः अंशः, अक्षरः, अणुः अगणितश्च । जीवो जगच्चोभयमीग्वराव- 
लम्बितम् । ईश्वरश्च सवेद्रष्टा अक्षरः, विश्वकत्तो, जीबानां नियन्ता, स्वयं- 
भूः । सनातनमश्षरं च सत् ब्रह्म सवबोतिशायि खवज्ञानमयम् परब्रह्म 
कथ्यते । बिष्णुपुराणस्य षष्ठभागे सप्रमाभ्याये ब्रह्मणश्चतूरूपाणां विस्ठतं 
बणंनमुपलभ्यते । इत्थं च ब्रह्म देतमद्वेतं चोभयं वतेते, ब्रह्मजीवयोश्वांशा- 
शिभावः। खच द्व ताद्रतसिद्धान्ते निम्नलिखितन्रह्मपूत्रेषु समर्थितः 
समषलोक्यते- 

( १ ) धंशो नानाव्यपदेशात्" ` ˆ "( २।१।४३ ) 
(२) संत्रवणोत् ( २।३।४४ ) 
( ३ ) अपि च स्मयते ( २।३।४५ ) 
( ४ ) उभयघ्यपदेशान्त्वहि छण्डलवत् ( ३।२।२७ ) 
( ५) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा दिभ्यः ( २।१।१४ ) 
( £ ) जन्माद्यस्य यतः (१।१।२) 

(७ ) शाखयोनित्वात् ( ११३) 
( ठ ) तत्तसमन्वयात् ( ९।१।४) 
लयं च द्वेताद्वेतसम्प्रदायः खनत्कुमारादिभिः ऋषिभिः नारदाय, 

नारदेन च श्रीनिम्बाकोयोपदिष्ट इति “भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् 
इति ( १३।८ ) ह्मसूत्रे निम्बाकेभाष्ये स्पष्टम् | | 

निम्बाकंसिदधान्ताधारभूततस्समीकषा 
( १) जीवः- 

अयं ज्ञानस्वरूपः न तु शांकरे इव ज्ञाता भथोत् इन्द्रिया्सकृत 
एव भयं सर्वं ज्ञातुं शक्नोति । शत एवायं प्रज्ञानघनः, स्वयं ज्योतिः श्ञान- 
मयः इत्यादिभिनीमभिरुच्यते। स च यथा सूयः प्रकाशस्वरूपः अपि 
भकाशवान् तथेवरीत्या ज्ञानस्वरूपः अपि क्ानवान् । इत्थं च श्ान- 
स्वरूपस्य आत्मनः तद्धर्मस्य श्चानस्य चैकत्वेऽपि तयोधंर्मिघमेभावेन 
धअपार्थक्यम् । तेजसखव्वेन ङूपेण सूयेतस्प्रकाशयोरिवैकत्वेऽपि तयोः 
पार्थक्यात् › एवं घर्मिध्मयोरेकत्वं पार्थक्यं चोभयमुपलम्यते, । 

जीवे कठत्वमपि वतंते तश्च सर्वदा तत्र वतमानं न सुक्तावस्थाया- 
मपि तत्पाथेकयं भजते । कन्तो शास्त्राथंवत्वातत् ८ ्र० सू० २।३ ३३ ) 

१. ानस्वक्पं च इरेरघोनं शरोरशंयोगवियोगयोग्यम् । अणुं हि नीवं अ्रति- 
येह भिन्नं क्षातूत्ववतय यद्नन्तमाहुः [ दशग्नोक्ने १] 



तृतीयः अध्यायः ४८१ 

एतत् सूत्रं जीवस्य कर्वैत्वनिषेधकाक्यानि च कतेत्वस्य धस्षातन््यमात्र- 
मेषावबोधयन्ति; भोक््वृत्वमपि जीवे खवेदशायां तिष्ठति । 

छन्तु स श्नकठेत्वा्यथंमीश्वरधीनः इति चेतनत्वन्नातुत्वयोरीश्वर- 
तुल्योऽपि  तदाश्रितस्वेन तद्भिन्नः । इत्थं चतन्नियम्यत्वं जीवे 
नियन्वुत्वमीश्वरे इव सावेकालिकम् । 

अयमणुः किन्तु तस्थ घमः छानं व्यापकम् । एतेन स शरीरस्य 
सवैस्मिन् भागे तथेव सुखदुःखानुमवं कत्त शक्नोति यथेकोऽपि दीपः 
स्वप्रकारोन दू रस्थमपि वस्तु प्रकाशयितुं शक्तः | स्पष्टं चैतत् शुणाद्रा लो- 
कवत् ( २।३।२५) इति सूत्रे माष्ये । जीवाश्च प्रतिशरीरं भिन्ना इत्यसंख्या 

` अनाद्यविद्याजनितङ्ृतकमौनुसारं जीवस्य वास्तविकं स्वरूपं बिदतं परि- 
च्द्धज्नमपि चेश्वरकृपया तद्वास्तविकस्वरूपम,.बिमवति? । इत्थं च निम्बा- 
केमते संत्ेपेण जीवो ब्रह्मांशः. ब्रह्म च तदंशि, तयोर्भिन्नत्वममिन्नत्वं 
चोभयं वतते । जीवोऽणु ने बिभुः स चाल्पन्ञः । तस्य नित्यत्वं चिरस्था- 
यीतियुक्तावस्थायामपि स जीब एव । तदानीमपि सोऽणुः। स च बद्धो 
मुक्तश्च इधिन्तु बद्धावस्थायां स दश्यज गता सहैकार्मकतां प्राप्तः आत्मनः 
जगतश्च ब्रह्मस्वरूपताम्रुपलग्धुं न शक्नोति । मुकावस्थायां तु स ब्रह्मणा 
आत्मनः जगतश्चामिन्नत्वमनुमवति इत्यात्मानं जगच्च ब्ह्मरूपेणेबाब 
-धारयति । 

( २, जगत्- 
चितो जगतः त्रैविध्यम् ( ९ ) अप्राकृतम् (२) प्राकृतम् । (३) 

गकालश्च । एतत्रयं निजसूदमरूपे चिदिव ( जीवबदेव ) नित्यम् । एतद्धि 
ह्मनिमित्तोपादोनोभयकारणकम् । ब्रह्म एव जगद्रपेण परिणतं, प्रलये- 
चाखिलमेतद् ब्रह्मणि लीयते । 

( ३ ) ह्म ( देषरः )- 
निम्बाकेसिद्धान्ते हृतीयं परभतत्वं ब्रह्य, कष्णनामधेयम् । अयं च 

कृष्णः ( ईश्वरः ) प्रकृत्या अज्ञानाहंकतिलोममोहादिसकलप्राकृतदोष- 

१, अनादिमाया परिभुक्तक्पं त्वेनं विदुरे भगवत्प्घ्ादात् [ वे° ₹० भं° ¶* 
१०.२३ ] तथा दशश्लोकी २ 

१. @ ् राहृतं भदतङ्पकं च काक्श्वङ्पं तद चेतनं मतम् 1 

भायाप्रषानादिपद्प्रवाच्यं शुकादि भेदान समेऽपि तत्र ( दशर्नेकी 
-2 ] वेदान्तश्नेस्तुमे ( अ° सू १।१।१ ) ̀ 



क८द् ब्रह्मसूत्रप्रसुखभाष्यपक्चकयमीक्षणम् 

रहितः सखकलगुणगणालयः' स्वेजनपूष्यः, बसुदेषसंकषेणप्र्यम्नानिरुध- 
नामकचतुन्यूदसम्पभ्नो मत्स्यकरूमोदिधिधिधरूपेणावतरति इदमेव ब्रह्म 
विन्वस्य जगतो निमित्तोपादानोमयकारणम् । सूचमरूपेण बतंमानायाः 
चिदचिद्रपायाः निजप्राकृतिकशक्तेः स्थूलरूपेण प्रक्टीकरणे तदुपादान- 
कारणम् इति जगत्यस्मिन् यतकफिंषिद् शृ्टिगोचरं शरुत्तिगोचरं वा तत् 
सवं ब्याप्यन्तवेदिश्च नारायणो बिद्यते । जीवानां तत्कमौनुखारं तत्फलैः 
मोगस्राघनेश्च संयोजनेन च तन्निमित्तकारणम् । इत्थं च सुदमरूपेण 
वतमानस्य स्थूलसूपेण परिणतिरेव खष्टिरिति जगदिदं ब्रह्मणो विषतं- 
इत्येतत्कथनमसंगतम् । 

कश्चेतेषां चिद चिदुब्रह्मणां परस्परं सम्बन्ध इति प्रश्ने नैतेषाम- 
भिन्नत्वं वक्तुं शक्यम् , तद्धिज्ञत्वप्रतिपादकानामौपनिषद्वाक्यानां बिरो- 
घात् परस्परभिन्नानां चैतेषां त्रयाणां पारस्परिकबिर्द्धषर्मत्वाच्च । नापि 
चैतेषां नितरां भिक्नत्वं वक्तुं शक्यम् "सबं खल्विदं त्र्य वन्त्वमसीत्या- 
दिविाक्ष्यविरोधात् । किंच; चिदविदभ्यां ब्रह्मणो भिन्नत्वप्रङृतिः तस्य 
विभुत्वं सवेनियामकत्वं च ्याघ्नती तदपि चिदचिदरत् ससीमशक्ति- 
परृतिकं करोति । सदपि एतत्त्रयं बस्तुतोऽभिन्नम् , प्रतौयमानभेदस्त्वौ- 
पाधिक इति तु बक्तुमशक्यम् , तथात्वे च ब्रह्मणोऽपि सर्वेषामुपाषि- 
दोषाणां सम्भवे तदपि सुखदुःखरागदेषाद्ययुभषि सत् निजगुणविश्द 
परिबतंनादिप्राकृतिकशुणवत् सम्पद्येत । भतो बस्तुस्थितिरियं यत् 
भेदाभेदयोरुभयोः समानतया सत्यत्वम् , श्रुतिवाक्यानुसारं चिदचितो- 
रुमयोब्ेदह्यभिन्नधमेवत्वेन भिन्नत्वम् । ब्रह्माभिततया स्वातन््येण स्था- 
तुमशक्यत्वाश्च तयेोत्रहमणोऽभिन्नत्वम् । अतो भेदेनैतस्थैतन्तात्प्यं॑यत् 
तयोः भिन्नमिन्नसत्तायाः सम्भवः वतेते किन्तु न तयोः स्वातन्छ्यम् 
इत्युभयोरपि परतन्त्रसनत्वभावः, छभयोरपि तयोः इईश्वराघीनत्वात् 
छभेदेन चैतस्य एतत्तात्पयं यत् तयोः स्वतन्त्रसत्तायाः एवासम्भवः इति 
न तयोः स्वतन्त्रसत्त्वभावः। शत्थं च तत्वमसीस्येतद्वाक्ये तच्छब्दः 
सषेश्च-स्वंशक्तिमत्-सबौत्मस्वतन्त्रसत्ताकस्य ब्रह्मणो बाचकः| स्वं 
शब्दश्च स्वकीयसत्ताये ब्रह्माश्रितस्य जीवस्य बोधकः । असीस्येष शाब्दः 

१. स्वभावतोऽपास्तघमस्तदोषमशेषकल्याणशुणेकराशिम् । ब्यूहाह्धिनं नह्य 
परं वरेण्यं श्यायेम हभ्णं कमलेक्षणं हरिम् [ दशश्मोको ४ 1 

२. य्व किकिज्जगत्यरिमिन दश्यते भवतेऽपि बा । अन्तर्बहिथ तत्छवं भ्या 

च्यनारायणः स्पत, [ विद्धाम्तनाहबौ ए० ५३२] 



वतीयः अध्यायः दद 

शग्निस्पुलिगयोः सूयेभ्रकाशयोरिवाभेदेऽपि भेदवत् तयोः सम्बन्धवाचकः | 
इर्थं च निम्बाकंमते ज्ह्मविषयकः अयं संक्तेपः यत् ब्रह्म सवेशक्तिमत् । 
तदेव च जगतो निभिन्तोपादानोमयकारणम् । सगुणभाव एब च तस्य 
मुख्यः, जगद्पेण परिणतमपि तन्निविकारम् । जगदतीततं च तन्निगुणम्। 
स्वरूपतः तञ्जगतः अवीतम् ; प्रलयावस्थायामखिलं जगत्तत्र विलीयते । 
प्म इति स्वरूपतो निगुणमपि ब्रह्म दष्टिकारणसूपे सगुणं 
बतंते | 

( ४ ) साधनं मुक्तिश- 
` निम्बाकसिद्धान्ते भक्तिरेव सुक्तिसाधनम् । उपासनया हि ब्रह्मा- 
वाप्निः। तश्च ब्रह्म सगुणनिगुणोभयलूपेणोपासितं शक्यते । उपाखना- 
फलस्वरूपमेव चाचिरादिमार्गण बह्मलोकावापिः । 

मुक्त्यथंमेतन्मते प्रपत्तरव्यावश्यकत्वम् । प्रपत्तिश्च- 
'आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिङ्रल्यस्य वजेनम् । 
रक्चिष्यतीति विश्वाः तथागोप्ठत्ववणेनम् ॥+ 

एवं शपा कार्षण्या (नेःसाहदाय्या)चुमवपूवंकं तस्मिन्नात्मनो निले 
इति भावः । प्रपत्तिसम्पन्ने ( भरपन्ने ) तवद्र्थमुदुमूतविशेषत्रेम्णो भगवतः 
अनुग्रहेण परमात्मसाक्षात्काराबसाना भगबद्धन्तिरुर्पद्यते । 

रामाजुजनिम्बाकसिद्धान्तमेदः- 
इरथं पय्योलोचनयेत्थं श्चायते यत् रामानुजनिम्बाकंसिद्धान्तयोः 

साम्याधिक्यम्--उभावपि भेदाभेदौ सत्यौ स्वीकुबोते किन्तु निम्बाकंस्वी- 
कृत भेदाभेदावेकदेशीयौ, सहबतिनौ, सस्सममहत्वौ च; रामानुजे चख 
अभेदो मुख्यः स च भेदविशिष्ट इति भेदोऽमेदसद्ायकः, उभयोः 
सिद्धान्तयोरयमेकोऽन्यो भेदो यत् रामानुजाचार्यो ब्रह्मणः शरीरं बिद्- 
चिद्रूपं ब्रह्मणि परकारीभूतं मनुते अत एव भस्य सिद्धान्तो विशिष्टादैव 
( चिदचिद्धिशिष्टपरमेश्रादवैत ) सिद्धान्त उच्यते किन्तु निम्बार्को नेतदे- 
तदतः स्वीकरोति यत् एतन्नावश्यकं यत्कस्यापि शरीरं तस्य धर्मो भवेत् 
( तत्र प्रकारीभूतो भवेत् ) इत्थं चायं बिचार एव असंभवः । स्वभावतया 
कोऽपि घमः ( गुणः ) स्वघमिणम् तद्ध मणो विभेदयति । प्रस्तुते च 
न किमप्येवं भूतं बतंते यस्मात् चिद्चिदेतबूद्येन स्वषमि विभिद्यते । 
यदिचेत्थमुश्येत यक्िद्चिदुभयं ब्रह्मणो भिन्नमभिन्नं चोभयं बतंते 
ववा जिदचिद्धिशिष्ठ ्वरस्येकत्वप्रतिपादनमेष उपहासास्पदं स्यात् । 



८ बहासुत्रप्रमुखभाष्यपश्चकूसमीक्षणम् 

दैतसिद्धान्तपरिचयः 
अस्मिन् जगति चेतनाचेतनात्मकं पदार्थद्रयमेवेति शांकर द्वेतवाद्- 

परिचये स्पष्टीकृतम् । तत्राचेतनसम्बद्धवि चारशाखं “विश्ञानम्” चेतन- 
सम्बन्धिनिणेयशासख्नं च दशनम्। भस्य दशंनस्य मुरूयतः द्वौ भागौ । 
(१) वैदिकः (२) अवेदिकश्च । एकैकस्य च पुनरद्भागी (१) ईश्वर 
वादी (२) अनीश्वरवादी च । पतेषु चतु भागेषु एककस्य तात्पयं 
भेदेन अनेके अवान्तरभेदाः । 

एतेषु दशनेषु यानीश्वरवादिवेदिकदशंनानि तेषु अनेकैः कारणे 
छन्तरमीमां सानामकवेदान्तदशंनमेव सबभ्रघानम् । तस्य च सवतोभावेन 
बरह्मतत्वोपपादनमेव मुख्योदुदेश्यम् । अत्रापि द्वौ मार्गौ (९) अद्रेतनाम्ना 
प्रसिद्धः निर्विंशेषन्रह्यवाद्ः (२) सविशेषनह्यवादश्च । तत्र सबिशेष- 
ब्रह्मवादः विष्णुशिवशक्तिसूयगणपतिपरकः पंचविधः, अत्रापि चैकैक 
स्यानेकश्रभेदत्वे शादिमस्य विष्णुपरकस्य चत्व।रो विभागाः (१) 
बिशिषष्टाद्रेतवादः (२) द्वेताद्र तवादः (३) द्रं तवादः (४) छुद्धाद्रतवादश्च, 
तत्र वृतीयस्य द्र तवादस्य सवभ्रथमः समुपदेष्टा सा्चात् चतुमुंखो 
ब्रह्माः। तद्नन्तरपरम्परया कलौ श्रीमदानन्दतोथोपरनामा श्रीमध्वाचाये 
पतस्योपवेष्टा समजायत । तेन यस्यानादिसिद्धसम्भ्रदायस्य भ्रकाश 
प्रचारो वा विहितः स एव हतापरनामा माभष्वसम्प्रदायः | 

मभ्वसिद्धान्ताधारभूततस्वसमीक्षा 
मध्वसिद्धान्तो नितरां दैतप्रतिपादकः । भयं च ब्रह्मजीवजडेषु 

बिभिन्नतां स्थापयन् ब्रह्मणो जगत उपादानकारणतामपाकरोति । अद्रेत 
बिशिष्टद्धितबिरोचे मध्वाचार्येण नित्यमेदपंचकश्चानं, मोक्षार्थम् , 
भाषश्यकतया निदिष्टम् । तथाहि-(१) ईश्वरजीवयोर्मदः (२) ईश्वर 
जगतोर्मेक्ः (३) एकस्य जीवस्य जीवान्तरादुभेदः (४) जीवजगतोर्भदः 
(५) पकस्य जडपदार्थ॑स्य जडपदाथोन्तराद् भेदश्च । 

( १ ) बह्म- 
मध्वमते ब्रह्म सगुणं सशेषं च वतेते । तच्च स्वतंत्रं तन्त्वम् 

अनन्तगुणस्वहूपम् । भगवद्धीनचेतनाचेतनजीबजगत्स्वरूपदिबिधभा- 
बात् सवेथाभिन्नम्। एतन्मते विधि-हराथपेक्षया हरिः (जिष्णुः) भेष्ठः सर्व 
हेषास्तद्रशबतिनः । स एव सवं सजति, पालयति, संहरति; मुचि च 
ददाति । कालतः, देशतः गुणतश्च स ॒निस्खीमशच्िरिति सवतन्त्रः। 
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ख हि ज्ञानानन्दस्वरूपः, सवेतंश्रस्वतन्त्रः बिभिन्नेष्वपि बस्तुषु एकस्तदू- 
भिन्नः। 

( २) जीवः- 
जीवः अणुः, प्रतिशरीरं भिन्नः अस्वतंत्रः। न स कदापि अग- 

वदभिन्नो-मबितुम्हति। भगवान् सेव्यो जावश्च सेवक इत्युमयोभिन्न- 
त्वम् । जीवश्वेतनः किन्तु परिमितज्ञानः इति स्वेथा ईश्वराघीनः। दुखी 
दुःखरदितश्चेति चेतनो जीवो द्विविधः । दुःखी जीवोऽपि विविषः, 
मुक्तियोग्यस्तदयोग्यश्च । साल्िकराजसिकतामसिकभेदेनापि च जीवस्य 
त्रैविध्यम् । 

( ३ ) जगत्- 
मध्वमते जगदिदं सत्यं जडमस्वतन्त्रं कालतश्च निरवधि तणूव 

प्रकृत्या सज्यते या च परमात्मनः सवथा भिन्ना । परमात्मा चास्य 
जगतो निमित्तं कारणम्, न॒ चोपादानम् । एतन्मते चेत नादीश्वराद्- 
चेतनस्य जगतः खत्पत्तरनुपपन्ना । 

( ४ ) मोक्षः-- 
हरेः साक्षाद् ज्ञानेन साक्षात्कारेण वा मोक्षावापिः वेकुटप्रा्तिरेव 

तन्मते सुक्तिः। सा च स्थुलसुष््मसवेपदाथंयथार्थज्ञानेन संजायते । 
ईश्वरजीवयोः पूणंरूपेण पाथकयमेतत्पूणंक्षानाबप्त्यनन्तरमीश्वरशुणोप 
लब्धो तदनन्तासीमशक्तिगुणगरिमावबोषे यावष्जागतिकपदाथंयथा्थस्व- 
रूपावबोधे मुक्तिः । 

एतत् साक्षादुज्ञानमजेयितुं वेराग्यशमदमगुरूपसत्तिशरणा- 
गतिपरमात्मभक्तिपूवेकसबेकमेहरिसमपंणपूर्वाक्तभेदप॑चकपरिक्षानाबश्य- 
कत्वम् । मुक्तोऽपि जीबो न ब्रह्मणा सदहेक्यं भजते । एतदतिरिच्य भोक्ता; 
भोग्यम् , नियामकः एतत्त्रयं सबेदा सवथा च परस्परं भिन्नं समानतया 
सत्यं च सत्तात्रयम् । इत्थं च न्क्मजीवभेद्प्रतिपादकश्रतिवाक्यान्येव मध्वो 
विशेषतः प्रामाण्येनोद्धरति, भभेदप्रतिपादकानि च वाक्यानि तेन अन्यथेव 
व्याख्यायन्ते । तथाहि--'तन्तवमसिः-त्वं तस्य ( तदीयः ) असि, *भय- 
मारमा ब्रह्म--भयं जीवः बधं नशीलः; ब्रह्मपन्ते च अयमात्मा अतनशीलः 
( सातत्येनगमनशीलः सर्बभ्यापको वा ) इत्यादि । एवं 'जरह्मविदू नद्येव 
अबति, इत्यादीनामपि स्वकल्पित एवा्थस्तेन स्वीकतः इति तन्मते 
जह्यजीवयोः, भकृतीश्वरयोः ( भछतिपुखषयोः ) सवेदा स्वेथा च मिभ 
सत्ताकत्वेन. न कवाप्येकत्वसंभवः.। 
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( ५ ) साधनस्- 
क्तिरेव सुक्िखाघनम्। त्यागः, भक्तिः, ईश्वरपत्यक्षानुभूतिश्चेत- 

त्सर्वं॑सु्तेरेकमात्रं साधनम् । भ्यानमन्तरेण च नेश्वरसाक्षात्कृतिरिति- 
भगवद्भक्तिः वेदाध्ययनम्, इन्द्रियसंयमः, बिलासितापरित्यागः, 
सां सारिकनश्वरतापरिज्ञानम् सम्पू्णेरूपेण भगवत्यात्मसमपंणमेतेगुणे 
विना मगवत्साक्षात्कारासंभवः । मगवत्सेवा चस्योत्तमं साधनम् । 

छंकर रामानुज-निम्भाकोपेश्चया मष्वसिद्धान्तभेदः 
 सांख्यधिद्धान्तस्य देतसिद्धान्तत्वेऽपि मध्वाभिमतद्वेतसिद्धान्तः सर्वथा 
तद्धिभः । सांख्यद्ेतसिद्धान्ते पुरुषः प्रकृतिश्चेति पदाथंदयम् । उभाविमौ 
नित्यौ सत्वौ च । मध्वमते च ब्रह्म जीवयोनित्यत्वेन .पाथंक्यम् । उभयमपि 
पृथक् पव्थेद्वयमित्यथः । 

रामायुजो हि ब्रह्मजीवयोः स्वगतमभेदं स्वीढ्ुवंन्नपि सजातीय- 
विज्ञातीयभेदं न स्वीकरोति । तम्भते ब्रह्म स्वतंत्रम्, जीवः परतन्त्रः 
तयोः सेव्यसेषकभावः इति न कदापि सेवकः सेध्याद्भिन्नो भवबितु- 
महेति । 

दवेतद्रैवसिद्धान्तोऽपि प्रायः बिशिष्टादेतसमान एवेति मध्व- 
सिद्धान्तपेश्षया स्वं इमे { सद्धान्ताः भिन्नाः । | 

मध्वाचायेतः पूवं नाश्य सिद्धान्तस्य कोऽपि प्रवतंकः समुपलभ्यते । 
अतः पुराणादिध्रमन्थनमेवास्य सिद्धान्तस्य प्रबरत्तो मूलम् । 

मध्वाचायेश्यायं सिद्धान्तो वेष्णवभक्तिसिद्धान्तस्य फलम् । शांकर 
मतस्य मक्तिवादस्य च यदा संघषेः सर्वत्रासीत् तदेव माध्वभतस्योद्धवः 
इति संघषफलशूपेण विशिष्टाद्वैत देताद्वतयोः शांकरमतस्याधिकांश- 
प्रभाव्रपूणेत्वेऽपि माष्वसिद्धान्तस्य सर्वथा तद्धिभत्वादन्र शांकरमतश्य 
तीव्रालोचना वतते । 

मध्वमते ह्म सगुणं सविशेषं चः जीवश्चाणुपरिमाणो भगवतो 
दासः । प्रपंचं चैतत्सत्यम्--एतत्सवं रामानुजसमानम् । पदाथंतत्व- 
निणेये चोभयोर्षिरोधः । मध्वमते तत्वं द्विविधम् (१) स्वतंतरम् (२) 
भस्वतनत्रं च । अशोषसदूगुणयुक्तो भगवान् बिष्णुः स्वतन्त्रतत्वम् । जीवो 
जडं जगच्वास्वतत्रं तत्वम् । मभ्वाचार्यो हि पूणेखूपेण ह तवादीति 

` चन्मते जीवो भगवतो दाखः। अतः परमसेव्यस्य भगवतः सेवामतिरिष्व- 
| व्यम् । स्वतन्त्रस्य भगवतः प्रसन्नतावाति 



तृतीयः अष्याः ९८७ 

रेवेकमात्रं पुरुषाथेः। स चायं परमपुरषार्थो भगवदुगुणानां कानमन्त- 
-रेणानवाप्यः । न स्तु मरुमरीचिकतेवेति सारूप्यखालोरत्यादि- 

रेष परमाथा। | 
+ रुद्धादेतसिद्धान्तपरिचयः 

बज्ञभसिद्धान्तः शुद्धादेतसिद्धान्त उच्यते । शंकरमते हि भायायुक्तमेव 
बरह्म इदं सवं जगत् सजति छन्तु बल्लभावुसारेण मायारहितमेव ब्रह्म- 
सर्व॑ करोतीति अयं सिद्धान्तः शुद्धादवेतनाभ्ना प्रसिद्धः । मायारदिवन्रह्म- 
जीबयोरेक्यं हि तदर्थः । इत्थं चापाततः जीवजगतो ब्रह्मणा सहैक्यम् । 
-जीवश्वाणुव्रह्मणोऽभिन्नस्तदंशश्च* । स वचाज्ञानापरिच्छिन्नः युद्धः अज्ञान- 
वन्धननिबद्भश्च, स्थुल-सुदमशरीरसम्बन्धेन जन्ममरणाद्यनुभवन् संसारी 
विद्यया धिमुकतबन्धनः । अणुरपि आत्मा स्वचेतन्यगुणेन पष्देशलिघ्ठमपि 
ग्चन्दनं स्वकीयगन्धरूपगुणेन स्थानान्तरे इव सवंशरीरक्यापकः । 

अयं च सिद्धान्तो मक्तिसम्प्रदाये पुष्टिमागेनाम्ना प्रसिद्धः । ब्रह्मजीव- 
योरेकत्वेकान्तपक्षपाती अपि वल्लभो मायाशबलितनब्रह्मपक्षपातिनः 
शंकरस्य वेदान्तान्निजमतं षिभेदयितुमद्वैतशब्दात्पूवं शय्धशब्दं उयबहत्य 
शुद्धादवेतनाम्ना प्रचारितवान् । यथाचोक्तं शुद्धादैतमावेण्डे- 

मायाघम्बभ्वरदितं श्ुदधमित्युच्यते बुधैः | 
कायेकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥ 

सश्विदानन्दस्वरूपं हि परब्रह्म" । अखिलरश्चामतमूर्ति,, अखिलली- 
लानिकेतनो भगवच्ड्ीकृष्ण एव च तत्परब्रह्म । अग्नेः स्फुलिगानाभिव 
च तस्मात्परन्रह्मणो । जीवानामाविभीवः^ । जगचेतद्धगवतो । लीला- 
विलासः। भआविभूतितिरोभूतिनामकमगवच्छक्ती एतस्य जगतो बिका- 
सलयहेतू* । 

अस्मिन् सिद्धान्ते बिपदागारादस्मात्संसारात् युक्त्यथं मार्गद्वयं 
निर्दिष्टम् (९) मयोदामागेः (२) पुष्टिमागंश्च । तत्र यज्ञयागादीनां यथो- 
चितमनुषठानं ्रवणमनननिदिभ्यासादिना ज्ञानाजंनं च मयोदामार्गीयाणां 

१. नाुरतच्छरतेरितिचेन्नेतराधिकारात् [ ° सू° २।३।११ ] 
भ नानाग्बपदेशादन्यथाचापि दाशकितवादित्वमषीयतेएषे [ प° सू* 

२।३।४३ 
२. अविरोधथ्न्द्नवत् ( भ° सू २।३।१२ › शुगाद्ा लोकवत् ( २।३।२५ ) 

तथा व्यतिरेको गन्धवत् ( २।३।९६ ) 
२. शुद्ादै मार्तण्डः ए° ६४ ४. अभमेयरत्ना्णेवः ए ११-१५ 
५. शुद्धादेतमार्तन्डः प° १० ६. ततैव प° ८-१३ 
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मोक्षसाधनम् । किन्त्वेव॑भूतदुगेममागोलुखरणं वेदाभ्ययननिरतेिबणे- 
पुरुषैरेषकन्त शक्यते । तत्र ज्ञीशयूदरादिभिरिति महाभ्रमुणा एवं भूतानामपि 
कल्याणाय स्वकीयः पुष्टिमार्गो निदिष्टः । भस्मन् मागं पश््रह्मणोः 
भगवतः श्रीकष्णस्यानुप्रह* एष सुक्तेरेकमात्रं साषनम् इति प्रसिद्धसाष- 
नत्रयनिष्पादने असमर्थैजनेः स्वकीयं सवेस्वं भगवतश्चरणारविन्दे सम. 
पणीयम्ः । पूणेया भक्त्या श्रीकरष्णपादारविन्दयोः प्रकिष्तं निराश्रयमा- 
त्मानमबश्यमेव स करणावरुणालयः उद्धरति, केबलं तदनुप्रहे तदलोकि 
ककृपायां चेश्र पूणंविश्वासस्याबश्यकता वतेते | 

एष च मगवद्नुप्रहरूपः पुष्टिमार्गो नाघुनिकः पि तु तस्य वेरिष्ट्ये 
शुतिष्वपि प्रतिषादितञ्रुपलभ्यते- 

(नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष श्णुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा बिश्रणुते तनूं स्वाम् ॥ 
करठोपनिषद्यपि-“तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः भरखादान्महिमा- 

नमात्मनः । ( १।२।१० ) 
इत्युक्त्वा भगवतः भरसाददिवात्मस्वरूपदशंनस्य चच्चो कृतोपलभ्यते 

इति भगवदनुपरहस्यैवसिद्धान्तः अत्यन्तप्राचीनः । अतएव बह्मभेन पुष्ट 
मार्गस्य मयीदामागौत् विशिष्टदा स्पष्टतया निर्दिष्टा । मयोदामागे हि 
जीवः फलाथं निजकमौधीनः । तत्कमानुूपमेव फलं भगवान् तस्मै 
प्रयच्छुति-"कमौनुरूपं फलमिति हि मयोदामागेस्य प्रसिद्धः सिद्धान्त 
किन्तु पुष्टिमार्मे न क्मंणः आवश्यकताः । मयोदामागे च शाखवि- 
दहिवज्ञानकमोचरणेनेव युक्तरूपं फलमुपलभ्यते । पुष्टिमार्गे च ज्ञान 
कमेणोनितान्तमनावश्यकतेति* सवनिराश्रयदीनजीवानामेकमात्रं मोक्ष- 

१. “पोषण तदनुग्रहः" श्री° भा० २।१०।४ 

२. खमस्तविषयत्यागः खबंभावेन यत्र हि । 
घमपणं च देहादेः पुटिमार्गः ख कथ्यते ॥ [ भरमेयरत्नाबणवः प° १८] 

३. फलदाने क्मपिक्षः, कमषटारगे प्रयत्नापेक्षः, कामे परवाहापेकषः इति 
भर्यादारक्षाथं वेदं जकार । ततो ब्रह्मणि न दोषगन्धोऽपि न चानीश्वरस्वम् \ 
भर्यादामास्य तयैव निर्माणात् । यत्रान्यया छख ॒पृषटिमण्यः ( अणुमाष्यम् 
त्र सू° २।२।४२द ) 

क. दत एव पुटिमागें भंगीहतस्य क्ञानादिनेरपेक्यं भर्यादायामंगोहतद्य 
ठ तदपेक्गितत्वं अ युकमेवेति भावः । अणुमाष्यम् ( ° सू° ३।३।१९ ) 
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खाधनसुद्धारोपायश्च पुष्टिमागं एव बतंते । तत्र हि भगवता मनसा षाचा- 
कमणा स्वस्मिन्नात्मसमपंकजीवानागुद्धारः स्वदयाबलेन' क्रियते । अत 
एवायं मागे: सबेजीवानां ते बणेजातिदेशादिभेदभावरादित्यपूेकं सरवै- 
थोपदेयः । 

सबं धर्मो पपत्तेश्चः ( २।१।३० ) 
स्वपिता च तहशेनात् ( २।१।३० ) 
इत्यादिप्रमाणेः श्रीमदूबज्ञभाचार्येण ब्रह्मणः सर्वंघम॑समन्वितत्वं 

प्रतिपादितम् , ब्रह्मणि नियतधमित्वस्वीकृतौ ब्रह्मण इयत्तापत्तिः, तस्या- 
त्यन्तनिणत्वस्वीकृतेः तज्जञानासंभवः इति मोक्स्वरूपपुरुषा्थवेयथ्यम् , 
इत्थं च शाख्रमात्रस्य वैयथ्योपत्तिः । # 

विरुद्सबेषमोश्रयत्वमपि ब्रह्मणो वतेते (उभयष्यपदेशात्त्वदिश्ुण्ड- 
लबत्' (३।२।२७) श्रकाशाश्रयबद्वा तेजस्त्वात्” ( ३।२।२८ ) भादिसूत्राणि 
इदमेव प्रतिपादयन्ति । परात्परस्य परन्रह्मणो मा्ात्म्यमेवेत्थमनवगाह्ं 
यत्तत्र सवेविखद्धधमोश्रयतवं प्रकृत्या सम्भवीत्येतदितिहासपुराणादिववचयैः 
भरतिपाद्यते । जत एव ब्रह्म निर्विशेषं सविशोषं च, निगुण सगुणं च, अण 
च महदपि च । कूटस्थमपि चलम् , अगम्यमपि गम्यम् एतत् अपि च 
संराधने प्रत्यक्षालुमानाभ्याम्" ( ३।२।२४ ) श्लोकबत्त॒ लीलाकैवल्यम्" 
( २।१।३२ ) अपाणिपादो जवनो शरदीता.... .इत्यादिसवं ब्रह्मणः सर्ब 
धमांश्रयत्वं प्रतिपादयति । > | 

बह्छमसिदूधान्ताधारभूततच्वसमीक्षा-- 
( १) जह्म-- 

वल्लभेन ब्रह्म साकारम् , सबशक्तिमत् , सवनम् , सर्वकल॑सकि. 
दानन्दस्वरूपं च स्वीक्रियते । तच ब्रह्म प्राकृतिकरुणातीतम् शपि भवि. 
न्त्यानन्त्यशक्तिमत््वेन"जगतकं तत्सवं भवितुं कत्त च शक्नोतीति तत्र 
बिरुदधधमोणामपि समावेशो नाश्चयेकरः । एतदेव ब्रह्म जगतो निमिन्त- 
पादानं च कारणम् । तत्र कटेत्वं भोक्ठृत्वञुमयं तंते । कतु शपि तदू 
बह्म निर्विकारम् › उपादानकारणमपि च वत्सां सारिकधर्मरदितम् । 

अनन्तगुणसम्पन्नं नित्यं सर्बेश्ञं हि तत् स्वभावतः सिदानन्द्- 
स्वरूपम् । स्बेदा मायानिलिप्तं शुद्धमेकमद्ितीयम् । तद्धि सर्वैश्बयौ. 
सम्पन्नमिति तद्विषये सबिशोषनिविशेोषभ्रति पादकानामुभयबिधवेवान्त 

१. पष्टिमार्गोऽचघदेकघाष्यः अताणमार्गादिनक्षणः ( अ° मार ४।४।९ ) 
२. श्वे ° ३।१९ - 
१६ ब्र 
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जाक्यानामधिरोधः । धथ च निगुणबोधकवाक्येः तेषां प्राकतिकगुणानां 
निर्देशो यैश्च रहितं जह्य वतेते । सगुणबोधकवाक्येश्चेश्वयादिसम्पन्न- 
स्य ब्रह्मणोऽनन्तगुणानामबबोधो येश्च युक्तं ब्रह्म वतंते। इत्थञ्च 
जगदपेक्षया ब्रह्मणो विलघ्षणत्वम् । ब्रह्म हि स्वेच्छयेव जीवजडाविरपेण 
केबलं लीलाये भआावि्भंवति, न तत्र वस्तुतः किमपि परिवतंनम् । 
छण्डलीभूतस्य, अप्रकटितपुच्छफटादिरूपस्य सपेस्येव तस्येव जगद्रपेण 
बतंमानत्वम्। एवं च सदसदूगुणदोषादिरूपेण ब्रह्मण एव सर्वत्र वते. 
मानत्वेन सुखित्व-दुःखित्वादि-जागतिकषिभिन्नता-निमित्तक-पक्चपा- 
ताविदोषाणां तत्र स्वेथा भसंभवात् तदथं क्रियमाणाः आक्तेषाः बल्ल- 

भपास्ताः | 
( २) जीवः- 

जीपरोऽणुत्र्यांशः । ख च हृदयस्थानो ब्रह्मवच्चेतनः शुद्धश्च । चैतभ्य- 
मस्य गुणः । हृदयस्थानस्याप्यस्येतच्चेतन्यं सर्बशरीरं श्य।प्नोति । 

( ३ ) जगत्- 
जगतप्रपर्चः भप्ययमनमिल्यक्तचेतभ्यानन्दगुणविशिष्टः इति 

सत्तकराुणसम्पन्नः । ब्रह स्वयं स्थूलजगद्रषेणामिष्यक्तं भवतीति 
जगदेतदू ब्रह्मकायम् । एवं सगेः प्रलयश्चापि भगवतः अबिभौवतिरो*भाव- 
स्वरूपाबिति तस्यानुमबयोग्यत्वे ( अनुभवयोग्यस्वरूपािष्कारे ) जगतः 
खष्टिः, स्वकीयकारणरूपतां च॒ परावतिंते तस्मिन् ( साषोरणानु भवः 
योग्यत्याभावे ) जगतः प्रलयः । इत्थं च ब्रह्मण इव जगतः अपि नित्य- 
त्षखत्यत्वे इति न तदूभ्नमात्मकं नापि च भगवद्धिन्नम् । 

विश्वस्य ब्रह्ममयत्वेन निर्विशेषमेतब्जगदू ब्रह्मेति भगवदिच्छया 
पटत्वचटत्वादिविशिष्टयोरपि पटघटयेोर्वेपरीत्यं न बिरष्यते । तत्तद्धमौ- 
णामेव तत्र तत्र विशेषेणोदूभूतत्वादन्यधमोणां च तत्र तिरोभूतत्वा- 
वैकस्मिन् धर्मिणि टादौ पटत्वादीनामनुषलम्भात्। पएतेनैतदायातं 
यत् कायेकारणयोनितरमिक्यमेष--मगवतो यस्मिन रूपे मृदादौ 
अन्यद् बटादिकयुतपद्ते तत्कारणम् । यश्च घटादिर्त्पथते तत्कायेम् । 
एवं रूपेण "सबं खल्विद् ब्रह्म' इत्यस्य बोधः । | 

किन्तु मो्ायबिद्ा जीवे भ्रमवतीत्येषंरूपेण सत्यमप्येतत्सबं जगत् 
तस्मे भिध्यारूपेण अवभासते । जगतः सव्यस्वेऽपि नौकाधूमशकटाद्या- 
रूढानां कृते तटाविस्थितद्क्षादीनां वस्तुतः स्थिरत्वेऽपि प्रतीयमान- 

१० अनु मबविषयत्वयोरयता आविर्भाव", तद्विषयत्वनोग्यता तिरोभावः । 
] बिद्न्नण्डनम् पू* ७ ] 
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गतिमत्वादिव भगवद्रपत्वात् बस्तुतः शुद्धसत्यस्यापि जगतो बाह्यतः 
मिथ्यात्वेन प्रतीतेः। इत्थव्वायं प्रपंचः त्रयाणां भिन्नसिन्नपुरुषाणां 
कृते विभिन्नप्रकारेणेत्थमवभासते-(?) समवापब्रह्मस्वखूपाणां छते 
जगदिदं ब्रह्ममयम् (२) शाखवष्युभिरपसमवाप्रतास््विकबोधानां धृतरजितो- 
पनेत्राणाभिव च जगदिदं मायामयं प्रतीयमानमपि ब्रह्ममयमेषावभासते । 
तेषां सदसदधिवेकशाल्ित्वेन जगतः सत्यत्वमिथ्यात्बोभयांशयोः स्पष्ट 
त्वात् । (३) अवबोधरदितानां बालिशानां च छते जगदिदं धृतरजि- 
तोपनेश्राणां बालानां कृते, अरंजितेष्वपि भस्तुषु रंग इब सत्यत्वेनाष- 
आसते । इत्थं सबः अत्र भेवः प्रप॑चप्रतीतेरेव न तु स्वरूपस्य; परस्पर- 
विर्द्रमिथ्यात्वार्भमयत्वयोरभयोरेकभरपंचेऽसम्भवात् । 

इदमत्र संक्ेपेणाववेयम्--्रह्मरूपकारणस्येतञजगत् कावम् । कार्य- 
-कारणयोरमभिन्नतया ब्रह्मरूपकारणस्य च सन्त्वेन तत्कार्यस्यापि भनि- 
धाचेशूपेण सत्वाडजगदपि सत् । हरीच्येवेतब्जगदाषिर्मबति तदिच्छ- 
येष च तिरोषत्ते। लीलायै एव केवलं ब्रह्म स्वेच्छया जगद्रूपेण परिणम- 
तीति जगतो ब्रह्मार्मकत्वम्। सवं चैततरपषवं ब्रह्मणः कार्यम् । शस्यं बल्लभः 
अविकृत परिणामवादीति न तन्मते जगदेतन्मायिकम् नापि च तद्धिन्नम्। 
ब्रह्मणः समुर्पत्तिविनाशौ न भवतः किन्तु जगतः सत्यत्वेऽपि तदाविभोव- 
तिरोभावौ भवतः । तिरोहितं हि जगत् कारणसरूपेण;, भआविभूतं च तत् 
कायश्पेणावतिषठते। भगवदिच्डेवात्र स्त्र हेतुः । ̀ कीडाथेमेव च तेन 
जगत्सुष्टम् । न च तत्रैकाकिनः कीडासम्मव इति भगवता जीवा निर्मिताः। 

उपसहारः- 
इत्थं व्यक्तिगतरूपेण प्रथक् प्रथक् स्वंभाष्यकारपञ्चकसिद्धान्ता- 

धारभूतततत्वसमीक्षायां निम्नाद्कितस्पेण साम्यवेषम्ये सयुपलभ्येते- 
अदरेतभते जीवो विसु, ब्रह्मणोऽभिन्नश्च स च युक्ताबस्थायां बरह्मणा 

सदैकीभवति । शेषाचायेचतुष्टय ( वैष्णव ) मते च जीवस्य अणुभावो 
नैसर्गिकः । ख च सदा भणुः परिचद्ध्नशच । स च सवेदा अंशिनो भग- 
वतः अंश इति तदधीनः। तस्याणुत्वं च न कदापि निधत॑ते । संसारिद- ` 
शायां तु सः अपवित्रमनःप्राणदेदहादिबन्धनेबद्धः किन्तु मुक्तदशायामेते- 

बेन्धनेयुक्तोऽपि न कदापि स्वाणुत्वान्निबतंते । दवेतबादिनो मध्वमते तु 
स्पष्टतः जीवेषु वारतम्यसिद्धान्तोऽभिग्रेतः इति मुक्तदशायामपि स भगं- 
बतः प्रथगेष सत्तां घारयति । सर्वे सुक्तपुरुषा अपि नं समानमेवानन्दम- 
नुभवन्ति । तत्रापि तेषां क्रमो बतंते । जीवाणुत्वसत्तायां हु भत्येकवैष्ण- 
आचारयस्यामहः इति श्रुतेः कस्मिश्विद्पि प्रकारे तस्याणुत्वं न निषतेते । 



३९२ ब्हमचुत्रष्सुखमाष्यपद्चकसमीक्षणम् 

अरदैतमते ज्ञानमेष ब्र्यसाक्षाट्कारस्य साधनम्। किन्तु बैष्णवमते 
भक्तिरेव केवलं तत्साधनम् । ज्ञानक्मंणोस्तु गीणशूपेण तत्सहायक- 
मात्रत्वम्। | 

बेष्णवमतेऽपि कतिपयसिद्धान्तेषु मतसेदो वैषम्यं चोपलभ्यते तथापि 
कतिपयतथ्येषु वैष्णवमात्रस्यः स्वसम्भरदायचिद्धान्त रक्षापूबेकम्, समान- 
भावेन शरद्धा दश्यते | 

साम्यम्- 
भगवत्तत्वम् सगुणं साकारं च । तत्परठभूमौ च निशुणनिराकार- 

बरह्मणः सेदव स्थितिः । भगवाननन्तगुणनिकेतनः, भक्तपरबश 
प्रङ्कतलोकेऽपि अवतरति । स च सगुणोऽपि निगणः उच्यते । | 

स च भक्त्येव केवलं प्राप्यः । ज्ञानकमंणोश्च अंगत्वेनेव न प्रधान- 
त्वेन तत्सहायकत्वम् । तत्र कमंणामबलम्बनेन भक्तानां चित्तद्युद्धिः 
जीयते ज्ञानेन चात्मबोधः। परमात्मोपलन्धौ तु मक्तिरेवेकमाघ्रं साधनम्। 

द्वेतमते जीबन्मुक्तिरपि. जायते, किन्तु बेष्णबमते षिदेदमुक्तिरेव 
अभिमता । यावत् जीवः धृतशरीरस्ताबत् श्चीणदुःखोऽपि स नाहाय 
क्षीणदुःखो जायते । देहसत्ता हि तत्सम्भावनां स्थापयति । विदेदयुक्तौ 
सत्यामेव तु जीवः भगवत्सान्निभ्ये स्थितः तत्सेवां छुबेभ्नानन्द् मयजीवनं 
य(पयति । 

 - वेषम्यम्- 
इत्थमीश्वरजीवमुक्तिकल्पनायां सत्यपि बहुशः साम्ये जीवेश्वरयोः 

परस्परसम्बम्धमादाय बेष्णवसम्प्रदायेषु पय्योप्रं पाथक्यम् } तत्र 
शंकराचायदहारा निदिष्टस्य मायाषादस्य खण्डनं प्रत्येककेष्णवाचार्येण 
कृतम् । षल्लमसम्प्रदायो मायासम्बन्धनििरदितश्ुद्धनरह्मणः एकत्वे 
विन्वसिति । मध्वाचायेश्च जीवेश्वरयोः धूणद्धेतभावस्य समर्थकः 
रामानुजनिम्बाकयोः सिद्धान्ते पथोप्तं साम्यम् इश्यते । रामानुजः चित् 
(जीवम्) भचित् च (जडं च) भगवतो गुणं विशोषणं षा मत्वा तदुभय 
शिष्टत्रह्मणोऽदैततां स्वीकरोति । निम्बाकंस्तु अवस्थाभेदेन चिद् विच्च 
ईश्वराद्धि्ममिन्नं च मत्वा भेदामेदम् ( देतादेतम् ) समथेयति । 

मावुजो मध्वाचायेश्च विष्णोरुपासकाबिति भगवति एेश्वयभावस्य 
प्राघाग्येनेमो दास्यभावभक्तिमेवाभीशाते । 

इत्थं सिद्धान्तोपासनोभयविषभिन्नतायां वैष्णबसम्प्रदायेष्वपि 
पारस्परिकवैषम्यमवश्यजुपलभ्यते । एतदेव च तेषां स्वकीयं वैरिष्टयम् । 



चतुथः अभ्यायः 
( मोतिकं जगत् ) 

१ प्रकृतेरज्ञानस्य मायाया वा विवेचनम् 

विश्वस्य विज्ञानमण्डारपरिपूरणाथ भारतीयापरिभितदेयेषु सवरं 
सबीपेश्चातिगदनं च मायातत्त्वबिज्ञानं वतते । एतच्छानमन्तरेण 
नं केनापि जगतः तत्वमवगन्तुं शक्यते । यतो हि जगदेतत्स्बयमत्यन्त- 

दुरषबोधसमस्येति सवेखम्मतम् । 
तत्र मायाशब्देन सदपेश्षया ८ ब्रह्मपिश्चया ) विलवणं विश्वमूलोपा- 

दानमवबुष्यते, सम्पूणेसधिद्या यततदुपावानकारणं, यख बिरवाधिषठान- 
सरिचर्स्वरूपन्रह्द्ट था स्वरूपतस्तक्तवतो वा तत्र न विद्यमानम् अपि तु 

तस्मिन्नेव आशितम् , स एव सदसद्धथामनिवचनीयः पदाथः माया 

कथ्यते । मायाहूपेण यद्यपि न कश्चिदपि पदाथः कस्याप्यनुभवगोचर- 
स्तथापि नोकमात्रप्रविद्धा्वानस्येव माया नाम । अधिष्ठाने विकारमनुत्पाद्य 

तत्रातेकभकारविचित्रस््िकरणसामर्थ्येन भदूमुतसामथ्येदृ्ट था भङ्वानस्यैव 

परिभाषा माया नियते । एतस्या विषये शंकरादिप्रयुखभाष्यकाराणां 

विमिन्ना विचाराः । निर्विशेषान्निलेक्षणादू ह्मणः कथं सविशेषस्य 

खलक्षणस्य जगतः उत्पत्तिः, एकस्माद् ब्रह्मणः कथं नानात्मरजगत 

५ १ पवंभूतान् भरश्नान् यथार्थसुत्तरीतुं शंकरेण मायाया आश्रयो 
गृह्ोतः । 

वत्र तन्मते “प्रकृतिः, अश्चानम् , माया, भविद्ाचेत्यनथोन्तरम्'-- 
 भ्बायां तु भ्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्! । अत्र मायायाः 

भङ्कतिस्वेन एतन्तात्प्यं यत् संखारमिममबलोकमानानां कृते रचनात्मिका 
खा माया एव मूलस्नोतः्स्वरूपा भञ्तिः संसारस्य भादिकारणरूपा 

सा चाम्नेरप्रथग्मूता दाहिका शक्तिरिव ब्रह्मणः अष्थग्मूता शक्तिः 
तत्साहाय्येन चाखिलैश्वययसम्पन्नः स॒ परमात्मा अपि बिभिन्नरूपाणि 
चारयति- “इन्द्रो मायाभिः पुख्रूप' ईयते" । 
 शंकरावार्येन माया अविद्या चैतदूढयं समानाथेकत्वेन व्यबहतम्- 
नअवि्ात्मिका हि बीजशक्िरव्य्शाब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया 

१, इवेण उ०-४।१०- र. च्रु० उर १२।५।१९ 
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मायामयी मासुधिः यस्यां स्वरूपभ्रतिबोधरदिताः शेरते संसारिणो 
जीवाः । इत्थं च परमेश्वरस्य बीजशक्तिः माया, तद्रहिते तस्मिन् न 
कथमपि प्रवृत्तिरिति तद्रहितः स न जगद्रवयति एवं च स्वेस्य विश्व- 
स्याधारचेतनाद्वितीयसन्तादृष्ट था ज्ञेयं जगद् विविच्य यो नह्मादेतवादः 
स एव सिद्धान्तोऽष्यस्वपदाथदृष्टथा मायावाद उच्यते । प्रथमे (ब्रह्मद्धेत 
वदि) अधिष्ठानस्य प्राधान्येन द्विवीये चाध्यस्तस्य प्राधान्येन जिचार 
इत्युभयो दृष्टिभेद्ः । | 

"तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्यमसृतं न पमाया चः इत्यत्र 
शंकरेण माया नाम बहिरन्यथात्मानं प्रकाश्याभ्ययैव काय करोति सा 
माया भिथ्याचारदूपा' इत्थं मायाशब्देन भिध्याचारत्वसुक्तम् । 

वस्तुतस्तु माया अविद्या वेकमेव । सष्टिकारणं निर्दिशता शंकरा- 
चार्येण शब्दय प्रयुक्तम् । ब्रह्मसूत्रभूमिकायां तेनाध्यासनिमित्तमविदा- 
परपयोयं भिथ्यान्ञानमुक्तम् । छ@ररस्नप्रसक्तिनामकाधिकरणमाष्ये ब्रह्मणः 
अनेकरूपाणि भविद्याकल्पितानि उक्तानि--.भविद्याकल्पितरूपभेदाभ्यु- 
पगमात्"। यत्र तत्र मायाशब्दः अपि प्रयुक्तः, "यथा स्वय भरसारितया 
मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्प्रश्यते अवस्तुत्वात् ; एवं परमात्मा 
अपि संसारमायया न संस्पृश्यते" । 

इत्थं च शंकराचार्येण भायाऽविद्ययोडभयोः शब्दयोरथौभेदेन 
प्रयोगः विदितः । साधारण्येनाषिद्यायास्तात्पयं विद्याया ज्ञानस्य वा 
मावः अवनुष्यते सा वचैषंभूता अविद्या वैयक्तिकी भभावस्वलूपा च 
किन्तु वेदान्तािद्ा सावेजनिी भावस्वरूप च । वस्तुतस्तु बद्ध- 
पुरुषाणां दृ्टथा सेव माया । अधिद्यायाः सम्बन्धः ज्ञात्रा ( विषयिणा ) 
सह आधिक्येन मायायाश्च ज्ञेयेन ( विषयेण ) आधिक्येन वर्त॑ते । 
भविष्या बुद्धिघमेः, मायायाश्च स्वयं ह्मणा सम्बन्धः । सा हि ब्रह्मणः 
शक्तिः, फिन्तु परवर्तिनो दाशेनिकाः अस्मिन् शब्ददये सुदमार्थमेदं 
समाकलयन्निति श्यदधसचछप्रधाना माया, मलिनसन्त्वश्रधाना चाविद्या, 
इत्थं माया ईेश्वरोपाधिः अबिद्या च जीवोपाधिः इति भेदः- 

१, शां० भा° ( त्र° सू० १।४।२) २. शं० भा० प्र छ० १।१६ 

३. भाष्यकारेण चाबिया भायाऽबिथातमिका भाया शकिरिति तत्र निर 

शात् । डीकाषारेण चाविद्या माया भक्षरमिष्युक्तस्वाव् [ पंचपादिकाविवरणगम् 

९० ९६ | 
४, शां० भान (बन्स २।१९७) ५. तत्रैव (ब स्० ६।१।९} 
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अविश्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकः खल । 
मायाकये गुणच्छन्ना ब्रह्मबिष्णुमहेश्वराः ॥ 

धिबरणकारभतेन च माया भविद्या चेत्युभयमेकमेव किन्तु व्यवहार- 
मेदेन बिक्तेपभ्राघान्येन माय। आबरणप्राधान्येन. चाविद्येति संज्ञाभेदः 
शतरमाल्लक्षणेक्याद् बृद्धभ्यवहारे चेकत्वाबगमात् एकस्मिन्नपि वस्तुनि 
षिन्तेपप्राघधान्येन माया आच्छादनभ्राधान्येन चाषिद्येति व्यवहारमेदः”१ | 

इत्थं चागनेरप्रथग्भूतदाहकशक्त्यनुरूपेव माया ब्रह्मणः भप्रथगभूता 
शक्तिः । त्रिगुणात्मिका च माया श्ञानविरोधिमावरूपः* पदाथेः। 

आषङूपोक्त्या तदभावस्वरूपनिवारणे ताष्पयम् । सा चेयं माया 
( अक्षानम् ) सदसाद्रलक्षणत्वेनानिवेवनाया । ब्रह्मबोधेन तदूबाष इति 
न सा सत्, सत्वस्य त्िकालाबाधितत्वात्। भायायाश्च सत्वे त्रिकाला- 
बाधित्वेन अनिशं सा प्रतीयेत । नापि च सा असत्, भसद्रस्तुनो हि 
न कदापि प्रतीयमानत्वम् । अतः सच्चेन्न बाध्येत, असच्चेन्न प्रतीयेत 
इति मायायां बाधप्रतीत्युभयविधविरुदगुणसद्धाषात् सा अनिबेचनीयाः 
कथ्यते। सा चेयं माया सूर्योदये अन्धकार इव श्ञानोदये स्थातुं न 
शक्नोति । अत एव नेष्कम्येविद्धाबुक्तम्- 

सेय ज्नान्तिनिरालम्बा सवन्य।यविरोधिनी । 
सते न विचारं सा तमो यद्रहिषाकरम्* ॥ 

मायायाः स्वरूपं प्रदशंयता शंकरावार्येण विवेकचृडमणावुक्म्- 
भन्यक्तनाम्नी परमेशशक्छिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या । 
कायोनुमेथा सुषियेव माया यया जगत्सवेमिदं रसूयते ॥ 
सन्नाऽप्यसन्नाऽप्युमयात्मिका नो भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्यमयार्मिका नो / 
सांगाऽप्यनंगाप्युमयात्मिका नो महादूसुताऽनिबेवनीयलूपा" ॥ 

कायोनुमेयत्वं चास्या वेद्ान्तसिद्धान्तसुक्तावल्यामित्थसुक्तम्- 
लौकिकी वैदिष्ी चापि नाज्ञाने हश्यते प्रमा । 
कायदृट्याथ कल्प्यं चेज्ञाघवादेकमेव तत्+ ॥ 

भषिद्या न ब्रह्मणः स्वभावः नाथोन्तरम् ; नापि बात्यन्तमसतीः 
नापि सती, एवमेव इयमविष्या माया भिथ्याबभास इत्युच्यते । स्वभावः 

१, पव पादिकाबिवरणम् ० ३२ 
२. अनादिभावक्पं यद् , विद्वानेन विलीयते वित्युल्ली ( १।१।१२ ) 

३. नै धि २।६६ ठ, विन चू° श्गो° ११०-११ 
५. बे° चिण्प्रु* पू* ८ 
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श्चेत्कस्यचित् अन्यः तदन्यो वा परमाथ एवेति नाधि । अत्यन्तास- 
स्वे खपुष्पसदशी न व्यवहाराङ्गम् तस्मादनिवेचनीयेति ब्रक्षसिद्धिः । 

इष्टसिद्धिस्वु “मायाया, सका्योया अपि बस्तुत्वावस्तुत्वाभ्यामनिव॑- 
चनीयत्वम् प्रपंचस्य वस्तुत्वाभावात् नाद्रैतहानिः। अवस्तुत्वाभावाश्च 
भत्यक्षा्प्रामाण्याद॒क्तदोषाभावात् न॒ यथोकन्रह्मासिद्धिः। ननु वस्तु- 
त्वामावे प्रपंचस्य भ्र्यक्षदेरभ्रामाण्यं स्यादिति चेत् केदं दष्टम्--अष- 
स्तुत्वाभावे अश्षजदेरप्रामाण्यमिति ? चश्वगादाविति चेत् तभ्न, अवस्तु- 
त्वाभावात् प्रपचस्य, इति वदति | 

अनेनेदं ज्ञायते यत॒ शप्रामाण्यकारणं विषयस्य अवस्तुतमेष न तु 
चस्तुत्वामावः। अज्ञानम् › तत्कायं च न वस्तु न वा अवस्तु, किन्तूभय- 
बिलक्षणमनिबेवनीयम् । अतोऽनिवंचनीयस्वेऽप्यज्ञानादेरसन्त्वाभावात् न 
तद्विषयं प्रत्यक्षम् अनुमानादिकं वा अप्रमाणम् , वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामा- 
ण्येऽपि भयमेव न्यायः । वेदान्तानां विषयस्य ब्रह्मणो बा असतत्वाभा- 
वात् । अतोऽविद्या माबाभावविलक्षणा ठवृतीयभप्रकारा न सती, न असती, 
किन्त्मनिवंचनीया । तत्त्वपरदीपिकाद्वेतसिद्धथादयोऽपि भावाभाबविल्ष- 
णामविद्यामनिवंचनीयां ज्ञाननिबत्यौ चेमामध्यस्तस्वरूपाभभिभ्रयन्ति१ । 

एवंमूतायाश्चाज्ञानापयोयाः मायायाः शक्तिद्वयी बतंते-( १ ) आव- 
रणशक्तिः ( २ ) षित्तेपशक्तिश्च । आधया शकूत्या माया आत्मनो वास्त. 
विकस्वरूपमाशृणोति । द्वितीयया च जागतिकपदाथौन् सजतीति ̀ संत्तेप- 
शारीरके सबक्षमुनिः- 

“भाच्छद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपम् 
जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिगरुषेव | 

अन्लानमावरणषिच्रमशक्तियोगात् , 
आत्मत्वमात्रविषयाभयताबल्तेनः ॥ 

इतथं च अनादिभावस्वर्पत्वे सति शिन्ञाननिरास्यं बा जगदुपादा- 
नत्वे सति सद्सदृभ्याम् , सत्वेन अंसत्वेन, सदसदुभयत्वेन, ब्रह्मणो 
भिन्नत्वेन, ब्रह्मणो भिन्नत्वेनाभिन्नत्वेन भिन्नाभिन्नोमयत्वेन सावयब- 
त्वेन निरषयवस्ेन सावयवनिरवयबोभयत्वेन चेति नवधाऽप्यनिवौ्यं 
वां विस्पष्टे भास्मानत्वे सस्यना्यनिवीच्यं साक्षाजज्ञाननिरास्यं वा अक्षा 
नम् इदमेव जगतो मूलकारणं सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाहप- 

१, शतभूषणी; र्णाः-४०- ४२ २. ७०.शा० भाष्यम् १।९० 
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त्वाच्च मूलप्रकृतिः । प्रलयावस्था, अव्याकृतम् , अग्यक्तम् , श्षानेन बिना 
न क्षरतीति अक्षरम्, अविश), तमः इति च - व्यबषद्धियते, तदेवाज्ञानं बन- 
वदेकबुद्धिविषयत्वात्समष्टिः । भ्रतये कबरक्षवदने कबुद्धिबिषयत्वाच्च व्यष्टि. 
रिति व्यवहियते । तत्र समष्टयश्चानमीश्वरोपावविश्युद्धसच्वप्रधानतवात् 
माया अखिलक्ारणत्वात् समष्टिकारणशरीरम् । आनन्दपरचुरत्वात्को- 
शवदखण्डात्मनः आच्छादकत्वाच्चानन्दमयः कोशः सर्बोपरमत्वात् सुषुधि- 
रिति बोच्यते । उ्यष्टयज्ञानं जीवोपाधिमंलिनसत्वप्रधानत्वात् अविद्या, 
अहंकारादिकारणत्वात् व्यष्टिकारणशरीरम् , भानन्दप्रचुरत्वात् कोशवत्- 
भरत्यक्चेतनस्य भाच्छादकत्वाच्चानन्दुमयः कोशः सवेनिजखष्टिव्यष्टि- 
भ्रपञ्चोपरमत्वात् सुषुर्िश्चोच्यते | 

तच कायजननानुक्लं कारणनिष्ठं सामध्येमानरणशक्छिः, स्वाभया- 
त्माद्याबरणानुकूलमक्षाननिष्ठं सामथ्येम् । आकाशादिविबिधकायेजननानु- 
कूलमन्ञानसामध्य धिन्लेपशक्तिरिति शक्तिद्वयम् । उक्तं चेतत्स्वमित्थं 
वेशन्तसिद्धम्तादर्शे- 

अभ्यारोपस्त्वतस्मिन् स्यात् कल्पनं तस्य बस्तुनः । 
शुक्तिकाशकले यद्रब्रप्यादोनां प्रकल्पनम् ॥ 
अभ्यातोपस्य तस्यास्य चाक्षानं दहेतुरीरितम्। 
समष्टिव्यष्टिभेदेन तदुद्धिषा परिभाष्यते ॥ 
वित्तेपाबरणाखये हे शक्ती स्तः तस्य चेव हि । 
भआातव्रृणोत्यन्ययाऽऽत्मानं बेविध्यं यात्यथाऽऽद्यया ॥ 
द्विधाप्यावरणं प्रो्कमभानावरणं तथा । 
भसदाबरणं देवुरसत्वाभानयोद्धेयोः१ । 

इयं हि माया ईश्वराभिता, भावरणविन्तेपशक्तिदयबती भाषरणांशेना- 
भिद्या, वि्तेपांशेन च मायेति गीयते, इत्यमेकस्या एव मायायाः शक्ति- 
मेदमत्रेण मायाऽविद्याविभागः इति केचित् । 

भ्रौत-यौक्तिक-लौकिकेश्वेषा अश्चानापरपयोया माया तुश्चानिर्वच- 
नीया वास्तवी चेति सेदेन त्रिधा स्वीकृता । तथा हि- 

तु्छाऽनिबं चनीया च वास्तवी चेति भेदतः । 
माया ज्ञेया त्रिधा बोधेः श्रौत यौक्तिकलौकिकैःः । 

अपरे तु आवरणशक्तिमती माया स्वतन्त्रा, विक्तेपशक्तिमती तु माया 
वकि ए मोम 

१, वे० शिद्धान्तादशंः प्र ३-४ श्डो० ११-१४ 

२. तत्रैव प° १७ शको° ६० 
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अपरेति मायाऽविद्याबिभागमाश्रयन्ति । तत्र भ्रीभाष्यमते प्रथमः पक्षो 
न स्वीक्रियते, उत्तरस्तु पक्षः. स्वीक्रियते-तत्र च जीवाभिता कमेश्पा 
अविद्या, ईंश्वराभिता च माया । 

दग्दश्यविवेके च अयमेव भाव इत्थमभिव्यच्छः- 
शक्तय हि मायायाः विन्तेपाबृतिरूपकम् | 
धिन्तेपशक्तिलिगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सछजेत् 
अन्तदग्हश्ययोर्भदं बहिश्च ब्रह्मसगंयोः । 
आश्रुणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य "कारणम् ॥ 

इदमत्राकूतम्-- मायाया भावरणविन्तेपरूपा शकिद्रयी । पतत्साहा- 
य्येनेष बस्तुभृतश्रह्मणो वास्तविकरूपमादृत्य तत्राषस्तुरूपा जागतिक- 
प्रतीतिरुत्पा्यते । लौकिकच्रान्तिष्वपि सबं: भपि जनः एतच्छक्िसत्ता- 
मनुभवति अधिष्ठानस्य सत्यस्वशूपमाघृत्य तत्र न॒ यावन्नवीनपदाथेः 
संस्थाप्यते तावद् आन्तिसमुत्पत्तिरसंमबा । शमोत्पादकैन्द्रजालिक- 
लीलात्र प्रत्यक्षं भरमाणम् । तदनुरूपमेव ज्रान्तिस्वरूपायां मायायामेतण्ड- 
क्तिद्रयोपलम्विः। आवरणशक्तिन्रह्यणः शुद्धस्वरूपमाव्रृणोतीव वि्ेप- 
शक्तिश्च तस्मिन् ब्रह्मणि भाकाशादिभ्रपंचमुद्धाबयति, यथा स्वल्पोऽपि 
मेषो दशेकटष्टिमावृव्यानेकयोजनविस्वृतमादित्यमण्डलमाच्छादितमिव 
करोति तथेव परिचिद्धज्ञमप्यज्ञानमनुभावकबुद्धिमाच्राद्य असंसारिणमा- 
त्मानमाच्छज्ञभिव करोति, एतच्छक्तिरेव आवरणशक्तिरुच्यते सैव च 
अन्तःशरीरम् । द्रष्डुेश्ययोः, बदहिःशरीरं च खष्िन्रह्मणोर्भदमाध्र॑णोतीति 
रज्ोरक्चानमक्लानावृतरज्नौ स्वशक्त्या यथासपोदिकमुदु भावयति तथेवाज्ञान 
( माया ) मपि अज्ञानाच्छादितात्मनि पएतच्छक्त्या भाकाशादिजगतस्प्रपं- 
चसुदु भावयति । एषा शक्तिर्विक्तेपशच्िरुच्यते । वेदान्तसारे सदानन्देना- 
प्ययमेव भावः 'अस्यान्चानस्यावरणवि्तेपनामकमस्ति शच्छिदहयम्.., .०... 
इत्यादिना आरभ्य “विन्तेपशक्तिर्लिगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सजेत् , 
इत्यन्तेन स्पष्टीकृतः | 

श्रीभाष्य रामायज्ञेनापि कमेशूपाया अविद्यायाः भावरूपायाः, भाव- 
हपायाश्च प्रकृतेः क्रमेणावरणशक्तिर्विक्तेपशक्तिश्च स्वीकृते । 

अदेतवादिनो यद्यपि अभेदज्ञानमेषव सत्यतां स्वीकुवेन्ति तथापि 
अविद्यायाः सत्तामरपि मन्यन्ते । अत्र रामानुजस्य अयं प्रश्नः यत् भविद्ा 
( माया भन्षानं वतते १? सा ब्रह्माशिता बतंते जीबाभिता वा ९? तक्र 

१, हइग्हश्यविवेकः ( रो° १३, १५ ) 
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भविष्या जीवाभ्रितेति वक्तुं न शक्ष्यते यतो हि जीवात्मानः स्वयमविद्या 
जन्याः इति ते स्वयं न सत्याः । भिद्या ब्रह्माभिता इत्यपि बक्तुं न 
शक्ष्यते यतो हि अभेदक्षानमेव ब्रह्म तच्च सोम्यः भविद्याभ्यः पूणेवया 
भिन्नम् । किंच, ब्रह्मणः भविशायाः भआधारत्वे स्वीकृते तन्युक्तेः सवे. 
भरयासानां बैयथ्यौपत्तिरित्यद्वेतसिद्धान्तलदचयमेव समाप्तिमियात् इत्थं न 
केवलमविथेष अपि तु तदिनाशिनी विद्या अपि तथेव दुर्बोधा भालोचन- 
षिषया च, यतो हि यद्येतद् ज्ञानमेव धिद्या यत् षिद्यद्धं ज्ञानमेव शरद्य 
अयोत् नह्य, ज्ञानस्वरूपं, तदा ब्रह्मस्वरूपज्ञाने ( विदायम् ) तश्च ब्रह्म 
“एषं प्रकारम्" अस्मिन् श्चाने च भेदः स्वीकलेष्यो अवेत् । भयं व एता. 
वामनन्तबिवादास्पदबिषयो यश्च रामानुजेन जिक्चासाधिकरणे सषिस्तरं 
विवेचितः, किन्तु तथेह तन्निरूपणं सबेथा भभ्रासंगिकं स्यात् । 

धद्वैतविषयकरामानुजालोष्वनायाः अयं संक्ञेपः यत् सर्वं ज्ञानम् › दैत 
रहितैकत्वं निदिशदपि, यथा वचद्ैतवाविनः आमनन्ति, एतत्मकटयति 
यत् क्ञानविषयकमरत्येकप्रक्रियायाम् अनुमवकतों बिषयात् प्रथक् आत्मान- 
मवश्यं बोधयति । एतेनेतत्सिद्धं यत् क्ञानधिषययोभंदः अन्तरनिंहितस््ति- 
छठति । यानि वाक्यानि जीवन्रह्मणोरेकत्वभ्रतिपादकानि तानि भेद्रहितै- 
कत्वबोधकान्यपि भेदमेव तुचयन्ति । अद्रैतमते ब्रह्मजीवयेोरेकत्वभति- 
पादकं प्रसिद्धं वक्ष्य "तत्त्वमसि, एतदपि रामानुजमते तद्धिज्ञतासूचकमेकं. 
प्रबलं प्रमाणम् । तन््वमित्यनयो हि नितरामेक॑त्वे तद्विरोषणविशेष्य- 
ताबोधकनिणेयः पुनशक्तिमात्रत्वेन निर्थंक एव स्यात् । पएतद्क्तुं 
सम्भवति यदेतेन छकेवलमेतत्प्रमाणितं भवति यत्सत्यतायाः केवलं शानं 
न पयीप्रम् प्रत्युत तस्य साक्षात्कारः केनाप्याध्यात्मिकेनानुभवेनेव भवति 
किन्तु रामानुजस्य स्पष्टो विरोधः अदवेतवादिनः सत्यतायाः विषरेषु 
धार्मिकानुमवे बतंते । भयं ह्येतस्य साक्षी यत्परमात्मजीवाटमनो्भदः । 
तथापि रामाुजमते ब्रह्मजीवयोभंदो न शाश्वतः प्रत्युत अनया रीत्या 
नरह्मसम्बद्धबिभमिन्नतां स्वीकु्वतः अपि तस्य तत्र मौलिकेकतप्रदशेने 
एव तात्पयम् । 

धयं च मायावादो श्रीमच्ंकराचार्येण न अपूव एव स्वकपोल- 
कल्पनयोद्धावितः, भपित सूत्रकारार्प्रागष्ययमासीदिति मायाबादमसह्- 
मानेन रामानुजाचार्येणापि स्वकीये श्रीमाष्ये स्वीष्तम् । तथाहि- 
'स्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात्? ( १।२।१) इति सिद्धान्वसूत्रं॑ प्रणयता 
सूत्रकारेणेस्थं मनस्यलुसंहिवः पूवेपक्चः प्रदिवः “भयं जीवात्मा स्वतो- 
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ऽपरिचिदिभ्रूपसवेन ब्रक्षभूतः सम्ननायधिथया वेषतियेङमतुष्यर्थावरा- 
स्मनाभ्वतिष्ठते इतिः” । तथा तत्रैव श्रीमाष्ये 'सुुष्त्युत्कान्त्योर्भदेन" 
( १।३।४२ ) इव्येतत्सूत्रनिरसनीयतवेन सूत्रकृदभिमता अशंक प्रद 
शिता--श्रत्यगात्मनोऽथौन्तरमूतमात्मान्तरमेव नास्ति, एेक्योपदेशात् । 
देतभ्रतिषेधाच्च । "शुद्धाबस्थ एव हि प्रत्यगास्मा परमात्मा परन्रह्म पर- 
मेश्वर इति व्यपदिश्यते, । पंचमाण्यायपंचव्शश्लोके गीताप्येतदेव 
प्रतिपादयति- अज्ञानेनावृतं शानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः । अतः सूत्रका- 
रासरागपि मायावाद् आसीदिति सिद्धम् । 

अयं च मायावादो बह्यपूत्रकारस्याप्यभिमतः-सृत्रकारेण हि स्व. 
कीये सिद्धान्तदशेने “मायामायिनौः ( त्र° सू० सि° द्० १।१।२ ) इति 
सूत्रे मायाबाद्ः स्पष्टतया भभि्ितः। 

इत्थं च।यमात्र संक्ेप :-शं करमते भज्ञानं मव्रहपं नद्याश्रयति- 
षयम् भनिबेचनोयम् , स्वेजगत्परिणाभिकारणम् , दुःखमयप्रपं बप्रत्य- 
नीकानंदाबरणद्वारा दोषविधया तब्रह्मविवर्तोपादानतानियामकं च| 
परहतिः माया भविदूयेति पर््यायपदानि। तत्र प्रकृतेः मायाया बा शक्ति 
दय१्--आबरणशक्तिः विन्तेपशक्तिश्चेति । तत्र विक्तेपशक्त्या परिणमते, 
आवरणशक्स्या दुःखमयप्रपं चबिसद्धस्य कल्पितानन्दांशमाश्रुणोति । 
ततश्च माया स्वयं परिणाभिकारणम् । मायोपदितं, मायाब्ुतं बा ब्रह्म 
बिवर्तोपादानं स्वयं ककृत्वात् निभमित्तकारणमपि । तत्र माया नद्यण 
अआबरणगद।रा विवर्तापादानताहेतुत्जान् दोषिधया निपित्तकार्णमपि। 
तथा च ब्रह्म, माया चोमयमपि अभमिन्ननिभित्तोपादानकरणमिति वि. 
रणप्रस्थानम् , भामतीप्रस्थाने तु माय, निभित्तकारणमेव न तूपादान- 
कारणम् । 

रामानु जमते तु भावह्पमन्ञानप् । तश्च त्रिषिषम् (१) स्वरूपा- 
श्ञानम् (२) अन्यथा्चानम् (३) बिपरीत्षानं च। तत्र बस्तुनः 
अप्रतिपत्तिः स्वूपाक्षानम् । वस्तुनो वस्त्वन्तरतया भानम् अन्यथा 
ज्ञानम् । यथाबद्स्तुनि भासमाने युक्तिभिस्तस्यान्यथोपपादनम् 
-विपदीतज्ञानम् । यथा ज्ञातृतया भासमाने भात्मनि अहमिति प्रतीते. 
1 77 1 1 1 1 श वा षाक 
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श्ओन्तित्वोपपाद्नम् । पएतदेषाश्चान ( माया ) त्रैषिध्यं (तुच्छानिवेवनीया 
च-श्त्यादिना वेदान्तसिद्धान्तादर्शेऽपि प्रतिपादितम् । 

माया प्रकृतिरविद्याचेति न पर्यांयपदानि । तत्न मायाया विक्तेपशक्ति- 
रेकेव नावरणशक्किरपि । तथा माया साक्षादुपादानकारणमेव न तु निभि- 
कारणमपि । ब्रह्म तु मायाया अप्रथक्सिद्धत्बादुपचारादुपादान- 
कारणम् , स्वयं तु साष्षान्निमित्तकारणमेव । मायाप्रकृत्योः सम्बन्धः 
शर,रशरीरिभावः भप्रथकसिद्धत्वं बा । मायाद्वारकोपादानत्वेन स्वयं 
निमिन्तकारणत्वेन च ब्रह्ममात्रममिन्ननिमित्तोपादानम् । माया उषादानः 
-कारणमेव न तु निमित्तकारणम् । 

रमाुजमते-- प्रकृतिस्तु  सनत्वरजस्तमोरूपगुणत्रयवती नित्या, 
प्रकृति महदहेकारमनःपंचज्ञानेन्द्रियपंच कमन्द्रियपं चतन्मात्रपंचभ्तमिलित- 
चतुर्विंशति तन्त्वात्मिक। । इयमेव विचिश्रसष्टिकरत्वान्मायाशब्देन- 
ठयपदिश्यते; तथा क्ञान विरोधित्वात् विद्याशब्देन नित्यत्वात् चाक्षरश- 
ब्देन ठ्यपदिश्यते । इयमेव सबेजगतो मूलप्रकृतिः | 
 निम्बाक्मते-च माया प्रधानं तमः अग्यक्तादिबिविधाभिधं सयुः 

दूभूतं तस्याचित्तत्तवस्य प्राकृतं रूपं यत् “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं 
तु महेश्वरम् इरयादिश्रतिषु प्रतिपादितं वतते । अनाद्यनन्तं सुदमं 
तत्सदसत्स्वरूपम् । प्रकृतेः समुद् भूतं सबं स््वरजस्तमोगुणत्रयस्व- 
रूपम् । एतेषु सत्त्वं श्चानस्य कारणं, रजो लोभस्य, तमश्च मोहप्रमादयोः 
रज्ञानस्य चेति गीतायासुक्तप्- 

सन््वात्संजायते क्वान रजसो ल्लोभ एव च । 
प्रमोद मोहौ तमसो भवतोऽश्ानमेव च ॥।१ 

सत्त्वं चेतद्रजस्तमसी अभिभूयोदुभूतं शमदमाभ्यासेन मुक्तौ सायकं 
संजायते--यथा चोक्तं गीतायाम्- 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्िराजेवमेव च | 
शानं बिक्कानमास्तिकयं द्यकमे स्वभावजम्? 

इत्थं च सन्त्वं श्ानस्य, रजश्च लोभस्य तमश्च प्रमोदमोहयोः भश्चा- 
नस्य च कारणम् इति स्वस्य अन्यस्य चान्तदंशंनं भवति । | 

एतेषां त्रयाणां सन्वरजस्तमसां खाम्याबस्था प्रकृतिः भधानं वोच्यते, 
परमात्मन एषा शक्तिः, परिणामिनी च । भतः एषा तस्मारपरमात्मनो 
भिन्ना किन्तु क्रियादिवत्सा तदान्नितापि न तस्माद्छथग्* बतंते । एते- 

१, जीता १४।१७ २. गीता १८।४२ ३, वेर दौर १।६।६१ 
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चैव सा सांश्यप्रत्यपेश्छया भिन्ना । सांख्यप्रकृतिजंडेति वचेतन्याद- 
सम्बद्धा स्वयं छिमपि लच्यं साषयिहुमखमथो । यद्यपि निम्बकं्रकृति- 
रपि जडा, तथापि सा चिदाभितेति उपयुकभ्रयोजनसाघनसमथो" । . 
न्ेषात्मशक्ति स्वगुणेनिगृढाम्," एषा श्रुतिरप्येतदेव प्रविपादयति । 

परमात्मवदेवैषा अन्यक्ता सुषमा अनाद्नन्ता च वतते । एवैष 
जीवस्य बन्धमोक्षयोः कारणम् । अजा, प्रलयसमये ब्रह्मणि कार 
णात्मना शक्तिख्पेण वतेमाना नामङूपयोश्च बिमाजयितुमशक्या । संष्टि- 
समये यद्। सन्त्वरजस्त मोधमौन् नामखूपेषु प्रथक करोति स्थं च तेजो- 
ऽबन्नेष्ु परिणमयति तदानीं सा ्ह्मोत्पन्ना कथयते । 

मध्वाचार्यः एतत्प्रतिपादयति यत् अद्धेतमतावलम्बिनामेतन्मतं यदू 
नद्येव सत्यम् । तदतिरिक्तं च सर्वं जगन्मिथ्या । जीवोऽपि ज्येव; 
नान्यः । पएतदुन्रह्म अविद्यया युक्तम् । एषा भविद्या च शनिवेचनोया-न 
सत् न भसत् नापि च सदसदुभयम् । जीवः, यो वस्तुगत्या ब्रह्मण 
एवांशः, उपाधिना स्वं ब्रह्मण" पृथगवगचूडुतति । एष चोपाधिः अविद्यया 
उत्पद्यते । एतेनेषाभिभूतं सच्िचदानन्दस्वरूपं ब्रह्म भसदचदूदुःखस्वरूपं 
चाबलोक्यते । इत्थमद्वेतथादिनामेष सिद्धन्तः यद् ब्रह्मजीवौ वस्तुगत्या 
पको किन्तु अषिद्याकारणेन प्रथक् प्रतिभासेते । . 

श्रीमण्वाचार्येण स्वकीयाभिः प्रबलयुक्तिभिः शंकरस्येव सिद्धान्तं खण्ड- 

यित्वा ब्रह्म जीबयोबौस्तविक्छो मेदः प्रमाणीकृतः । तश्येतत्कथनं यत् 
धट्ेतवादि नां ब्रह्म, यच्च सचिदुयुक्तं, तद्विद्यय। कथं प्रभावितं भविघु 
शक्नोति । यथा चान्धकारप्रकाशयोरेकत्र स्थितिः न सम्भवति तथेव 
सच्चिदानन्दस्वरूपन्रह्मणः अविद्यया प्रभाषितत्वमसंगतम् । अतः अवि- 
द्याया कारणेन जगति भेदोत्पत्तिकथनं नितान्त ्रमपूणेष् । 

श्रीभष्वः प्रतिपादयति यद् यद्येषा अबिद्यां सत्या तदा अद्वैतसिद्धान्तः 
स्वेथा खण्डितो भवति यदि चासत्या तदा न तस्याः करिचदपि प्रभावः 
इति । एतेन स्पष्टमेतद् यत् अद्रेतवादिनां मायावादसिद्धान्वः असमीचीनः 
तदुहारा ब्रह्मज्ीवयोरभेदस्थापना च सवथा तकंरदिता । इत्थं शंकर- 
स्वीरृत मायावादे मायायाः परमेश्वरस्य अवि भाष्यशक्तिस्वीकारे ्ञानो- 
दये च तद्धिनाशस्थीकारे अग्नेरविमाव्यशक्तेदाशकताया भिना अग्ने- 
विनाशः श्व श्षानोदये मायाषिनाशे ब्रह्मणोऽपि बिनाशापत्तिरिति न कथ- 
मपि माधावादः स्वीकायः । 

१. तत्रैव १।४।३ १. श्वै* ठणर् र् २. वे° कौम १।४।१० 
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वरकमावा्यस्य अविद्याविषये एष सिद्धाष्तः- | 
अविथायाः पब श्पा- जीवात्मा वस्तुतो ब्रह्मणः शंशः किन्तु भबि- 

द्यावशात् स ॒भआात्मानमन्ययैवाकलयति-स्वकीयस्थितिं वेयक्तिकतां च 
ततः परथगवगच्छम् स्वकीयेच्छापरिश्रमसाफल्यादिकं च प्रथगवनुष्यते । 
भअबिदया जीषाटभनो दृष्टिमाघणोति; येन स॒ दश्यपदाथेस्य वास्तविकं 
रूपं न द्रष्ट पारयति, किं बहूना, स आत्मनः अपि वास्तविकं श्पं न 
परिचेतुं शक्नोति इति स एव विषये, स्वकायेबिषये स्वकीयपाश्वेबति 
बस्सुबिषये व विभिन्नकाल्पनिकषारणाः व्यवखाययति । अत्र सवत्र 
संशलेषणात्मकन्नमे अषिद्यापक्कं कारणमिति बल्लममतम्। तच्च- 

स्वरूपाश्चानमेकं हि पव देदेन्द्रियासवः। 
अन्तःकरणमेषां हि चतुधोऽध्यास उच्यते ॥ 
पड्वपवो त्वविद्येयं यदूबद्धो याति संसृतिम् ॥ 

एतेषु चतुद्धी अभ्यासः, पत्वमे च स्वरूपविस्मरणम् । तत्र अतस्मि- 
स्तु बुद्धिरभ्यासः, भारोप इति यावत् । यथा चोक्तमभियुक्तै-- 

यदन्यदन्यत्र बिभाग्यते ्रमादभ्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः । 
धसपभूतेऽदहिषिभाषनं यथा रञ्ज्वादिके तद्रदपीश्बरे जगत् ॥ 

अत्र वस्त्वन्तरं युख्यषस्तुनः गुणानाश्रणोति येन तत्तेनाबरृतमिव 
भ्रतीयते । इत्थं चको भमारमकोऽनुभवः भष्याख्चः। स च निम्नांकित- 
प्रकरेण बतुषो-- 

(१) देहाध्याखः (२) इन्द्रियाष्यासः (३) प्राणाध्यासः (४) अन्दः- 
करणाध्यासश्च । अविद्यायाः पंचमं स्वरूपं स्वरूपविस्मरणमस्ति, येन 
जीषात्मा निजवास्तषिकस्वरूपं परिपूणतया विस्मरति इति स परन्रह्मण 
एव अंश इति नावबुध्यते । 

प्रथमेषु चतुष्वेष्यासेषु (१) देशाष्याठे जीवात्मा आत्मानं मौतिकशरी.- 
रभाकलयति, अमवशात् भह स्थूलः, अहं शः, अहं सुन्दरः, अहं §रूप 
बुभुक्षितः, सन्तुष्ट इत्यादि भ्वानुभवति । शरीरेण सह एतन्मिथ्यातादा 
त्म्यवशात् स शरीरस्य जन्म-जरा-मरणादिकं स्वस्येव जन्मजरामरणादि 
कमाम्नाति"। 

( २) शन्वियाष्पाे च जीवात्मा इन्द्रियाणां सत्यत्वं तेषां बेयक्तिक- 
शक्तित्वं चाकलयति । 

१. तण दी° नि १।३९;, ३३ २-२. श्ावरणमणः १।२३ 
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( ३ ) प्रागाष्यासे च जीवात्मा आमानं ( स्वम् ) पएवमाकलयति. यत् 
सः परमात्मनो भिन्नः, तस्य च स्वतन्त्रसन्ता षतेते । 

( ४ ) अन्तकरणाभ्यासे च जीवात्मनः वास्तविकं स्वरूपमह्कारेणाः. 

त्रियते इति तस्येत्थं चरमः संजायते यत् हं सत्यः स्वतंत्रश्च कतौ भस्म, 
स प्रत्येकं बस्तु “अहम् , ममः एवं रूपेणात्मसम्बद्धं पश्यति । 

अवियायाः प्रमावः--पूर्वोक्तचतुषिधािद्यावशात् जीवो बास्तविकतां 
नानुभवतीति भ्रस्येकं वस्तु स अन्ययैवाकलयति । स "स्वं खल्विदं अहयः 
इति नानुभवति । इत्थं स आत्मन एकं प्रथगेष जगद्र ब यित्वा तस्मिन्नेव 
मनोरथेन संचरते, कायं करोति, सुखदुःखं चानुभवति । पषा च तस्य 
स्वेथा मानसिकल्ष्टिः या तदविद्यापरिणामः ! एतया मानसिकज्ञग- 
त्कल्पनया जीवात्मा सांसारिकबन्धनं प्राप्नोति; स्वकीयान् वास्तविक- 
गुणान्दान् विस्मरति, जन्ममरणादिसांसारिकजालाबनद्धो विभिन्न 
दुःखानि चानुभवति । शमे अध्यासाः ताबद्धिः कोषेः समानाः ये आत्म- 
चै तन्यानन्दमाच्छाद्य जीवात्मानं सांसारिक जालेन बध्नन्ति । 

विद्यया अविथापघारणम्-- बास्तविकविधथया अविथाशरृङ्खलाञ्ु भग्नासु 
जीवात्मा ̀ सांसारिकनन्धनेभ्यो मुक्तः संजायते “विद्यया अविद्यानाशे तु. 
जीषो मुक्तो भविष्यति, । विद्याया भपि निम्नलिखितानि पतच भगानि- 

वैराग्यं सांख्ययोगौ च तपो भक्तिश्च केशवे । | 
पंचपर्वेतिबिदेयं यया विद्वान् हरि षिशेत् ॥ | 

तन्न (१) वैराग्यं िषयवैलृष्ण्यम् , (२) सांख्यं च नित्यानिस्यषस्तुबि- 
वेकपू्वेकः परित्यागः, (३) योगश्च, अष्टांगयोगोन ( वस्मक्रियया ) बेह मनो- 
वशीकरणम्, (४) तपश्च परमात्मरुणानामेकान्तानुचिन्तनम् | \*) मक्िश्च 
निरन्तरभावनया परमात्मनि परमं प्रेमः । | 

उन्नतिमागेभ्रगताबुक्तपंचविधा विद्या सहायिका, प्रथमस्थितो जी- 
बात्मने सांसारिकेन्द्रियानन्दनिःसारता भव मासते इति ततस्तस्य सवेथा 
आकषेणाभावे विवेकाबस्थायां तस्य निस्यानत्यवस्तुषिवेकपू्वकं हेयोपादे- 
यपरिश्वानं संजायते यश्च तस्य तृतीयस्थितौ तदीयदे्टमनोवशीकरणे 
सहायकं भवति । भस्यां स्थितौ जीवात्मनः परमात्मनि भक्तिः परमं प्रेम 
चोत्पद्यते तदेव च तस्य शानं छ्युद्धिश्च परिपूणेतामेति एवं स परमात्म- 
न्येकीभूतः सत्यस्थानमवाप्नोति । 

१, त° द° नि २।३३ २. तत्रेव १।४५ 
२० वेह्वहोपनिबन्ने प्रकाशरोका १।४५ 
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बिदाविशयोङभयोः परमात्मनः शकित्वम्- एत दिह्ावधारणीयं यत् विधा 
अधिधा चेतदृष्ठयम् भपि परमात्मनो मायया रितं तस्परमात्मन एव 
शक्तिदयम् । एषा शचक्छिदयी ईन्धरेच्छानुसारमेव काय करोति। तदिच्छानु- 
खारमेव तयोराबिभोवतिरोभ।वौ “भगव दिच्छयेव तथोरािभोषतिरो 
आवः१ 1” अविद्या मनुष्यं संसारचक्र पातयति षिथा च तं तस्मान् निगे- 
मयत्ति । इत्थमेतत्संसारनारकमनादिकालतः अभिनीयते । 

अत्र शक्तित्रयं काय करोति (९) अविधा (२) प्रकृतिः (३) माया 
च । तत्र अविद्या जीवेषु कायं कुबती संसार सजति । प्रकृतिः भक्षरन्रह्मणो 
नियदृत्वे स्थिता जगद् रवयति । माया च साक्षाद् भगवतः कृष्णस्य 
नियन्त्रणे तदिभ्यलीलाभ्यः, भ्त्येषवस्तुनिरीक्षणा्थं निदेशाथं च कां 
करोति; पतेनेव भाद्यद्रयी मायाभिग्यक्ति वक्तुं शक्ष्यते 

मायाऽविद्योरन्तरम्-शंकरेण मायाऽविध्योने किमप्यन्तरं स्वीकतम्। 
बह्मभेन तु स्वीछत मिति पूर्बोक्तविवेचनेनाबगम्यते । रामाुजादिमते च 
माया-शब्द्ः एकं व्यापकमथ ्ोतयति स चाविधामन्तर्निधतते। 

शंक रबह्मभयोर्दियाविद्याविषयकतुलना--अविद्याबिषये शंकरबह्नभयोरति- 
शयेन साम्यं बतंते । वज्ञभस्य देहाध्यासः शंकरस्यान्नमयकोशेन सम- 
तामेति* । हन्द्रियाध्यासप्राणाच्यासौ~च प्राणमयकोशेन समतामुपेतः^ । 
अन्तःकरणाभ्यासः मनोमयकोशेन्नः स्वरूपक्षानं च विश्ञानमयकोशेन 
साम्यमुपेति° # 

किं च, बह्नञभेन प्रयुक्तः अभ्यासशब्दोऽपि महतत्वपुणः, चमादन्यत्रा- 
न्यावभास अध्यास इति तत्तात्पयेम् । अभ्यासस्यायमेष सिद्धान्तः शंकर 
सिद्धान्तस्य केन्द्रबिन्दुः । षल्नभेन अयमेव सिद्धान्तः भांशिकश्पेण 
परिगृहीतः, तदाधारेण च जीवो बहमर्णोऽशः प्रतिपादिवः, जीवस्य 
तथात्वास्वीषतिरेव भिद्या । 

बल्लभद्वारा निदिष्टं विद्यां गपंचकं शंकरस्य सराघनचलतुष्टयेन समता- 
मेति । विद्यायाः द्वितीयं वैशिष्ट.थ सांख्यम् शंकरस्य नित्यानित्यवस्तु 

१, तण दौर नि० १।२१ ( प्रकाशदीका) 
१. तत्रेव २।१२२ ( प्रकाशरीका ) 
३, एम्० एन्० धिरकार “कम्पेरेडिव स्टडीज भाफ वेदान्त" पर. ८७ 

४. वि चू° १५६ ( गौतात्रेच घं° ) 
४, तत्रेव १६७ ६. तत्रैव १५७ ७. तत्रैष १८६ 
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विवेकेन पूणणेतः साम्युपेति । प्रथमं ांगं वैराग्यं, शंकरस्य इायुत्र- 
फलमोगिरागेण तुलनामायाति+ । दृतीयं चतुथं चांगं योगः तपश्च 

समाधिना ग्समानम्, किन्तु वल्लभः खगुणपरमात्मनः 
गुणेषु विरोषेण खाषहितचेता न च॒ शंकरस्तथेत्येतावान् विशोषः 1 
मह्तममन्तरं तूभयोरन्तिमदशायां बतेते-बल्लभः परमात्मनः प्रस्ण्येव 
स्वेथा सर्ब॑स्वमपेयितुमादिशति, शंकरस्तु निगुणनिराकारस्थितिमेष 
मोक्षं निदिशति । 

मायाविषयिणी रामाचुजीया विह्ेषालोचना- 
बह्ञभण्त्पू्बवतिनो बैष्णवाचायौः अस्य मायावादस्य तीव्रामालोचनां 

छतबन्तः । तत्र रामानुजस्य श्रीभाष्ये मायाविरोधिनो निम्नाङ्किताः 
सप्र आच्तेपः- 

( १) मायायाः अज्ञानस्य क्रोत्पत्तिः १ जीवे ब्रक्मणिवा? माया 
जीवाभ्रिता ब्रह्माभिता वेति सन्देहः । तत्र रामानुजस्येतत्कथनं यत् जीषो 
न कथमपि मायायाः आधारो वक्तुं शक्यते, तस्य स्वयं माया- 
जन्यत्वात् । ब्रह्म अपि मायाधारो न भवितुं शक्नोति; तद्धि स्वयं ज्ञान- 
स्वरूपमिति भन्ञानस्य ( अविद्यायाः) न कथमपि तदाश्रयत्वम्। 
अयमान्तेपः भआभयानुपपत्तिः छच्यते । | 

( १) मायावादिनः कथयन्ति यत॒ अविद्या ब्रह्मस्वरूपं तिरोधत्ते 
एतश्च सर्बंथा तकोसङ्गतम् जहास्वरूपं हि भकाशात्मकं ज्ञानमात्रम् 
इति प्रकाशतिरोधानस्य कोऽथः † प्रकाशोस्पत्तः अवरोधः विद्यमान. 
रकाशस्य विनाशनं बा ? मायाषादिनां मते क्ञानस्य-यद्धि ब्रक्षणः 
स्वरूपम्-न कदाप्युर्पत्तिषिनाशौ; तद्धि सवेदै करसं निर्विकारश्च । यदि 
तिरोधानम् प्रकाशनाशाभिप्रायकं तदा तु स्पष्टमेतद् यत् अविद्या ब्रह्म- 
स्वहपं ज्ञानं बिनाशयतीत्यप्यविचारसहम् । इत्थं मायाबादे तिरोधाना- 
नुपपत्तिरूपोऽयं द्वितीयो दोषः । | 

( ३ ) जगन्मात्रस्य षस्तुजातं भावख्पे भभावशूपे चेत्थं भागद्रय एव 
विभक्तमिति माया क भावरूपा अभावहूपा वेति ? भावहूपाणि च वस्तूनि 
पारमार्थिकसत्तानि मायावादिनो हि मायां पारमार्थिकसत्तात्मिकां न 
स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते हि एकमात्र ब्रहैव शुद्धं निर्शुणं सत्यं तदतिरिक्तं 

१-६. बि° चू प° १९ ३. तत्रैव पु ४६८ 
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च॒ सवंमसत्यं भिथ्यात्मकम् यदि च अविद्या न ब्रह्म भतिरिणक्ति तदा 
अविद्याया अमोत्पादकदोषः ब्रह्मण्यप्यापतेत् इति तरहोषस्यापि ब्रह्म 
स्वहपतया, ब्रह्मणश्च नित्यत्वेन तदोषजनितप्रपञ्नध्रमल्यापि नित्य 
त्वेन जीवस्य मोक्षासम्भव इति स्वरूपानुपपत्तिरूपस्शृतोयो दोषः। 

(¢ ) माया अनिर्वचनीया चक्ता-न सा सत् नापि चासत् ; नैतद् 
लुभवगम्यम् । प्रस्येकस्य वस्तुनः एकेव स्थितिः सम्भवति सत्यमेव 
तत्स्थात् भिथ्येव वा तद्भतेत् , तदतिरिक्तश्च न कोऽपि पदार्थः कल्पितु- 
मपि शक्यते । अतः मायायामनिकबेचनीयानुपपत्तिः । ` 

` (५) 'अहमन्चः एषोऽनुभवः न भावहपस्य कस्य चिषदू वस्तुनः 
सूचकः प्रत्युत आत्मनो ज्ञानस्य प्रागमावस्येव । जहम हि भावरूपम- 
ज्ञानं न कठाप्यलुभव्रति । अनुमानमपि न किमपि भावहपमज्ञानं 
साधयति । श्रुतिष्वपि न कुत्रापि शांकरमायाबादः श्ेताश्चतरोपनिषद्यपि 
मायाशब्दः प्रकृत्यर्थ प्रयुक्तः । मायाशब्दश्च विचित्रसष्टिकत्रथंकं इति 
विचित्रसष्टिकर््रीसविन प्रकृतिरपि माया उच्यते । गीतायां पुराणेष्वपि 
चव न कुत्रापि मायावादः सिदध्यति । अतस्तत्र प्रमाणानुपपत्तिः । 

` (8 ) निर्विशोषनिशुणन्रह्मणो ज्ञानेन न कदाप्यविद्याया निबत्तिः। 
शुतेश्वायं सिद्धान्तः यत् ब्रह्म सकलापादेयगुणविशिष्टमिति सबिशेष- 
ब्रह्मणः उपासनात्मकक्चानेनेव मोक्षः। (तशछमसिः; इत्यादि महाषाकया- 
नामयमभिग्रायो यत् तच्छब्दाथेकं सबेज्ञसरसंकल्पजगत्कारणं, त्वं 
-शब्दा्थकं चिदविद्धिशिष्टजीवशरीशत्मकं वचेत्येकमेव ब्रह्म प्रकारदयेन 
बतंते । समस्तं चेतजगत् ईश्वरस्य शरीरम् इतीश्वरः सबोन्तयोमी । 
यतो हीन्धरः सषिशोष इति निर्विरोषेश्धरज्ञानं न कथमपि मोक्षसाधकम् 
निर्विंशेषनीरूपसत्तायाः न कथमपि परिज्ञानमिति तद्भावे मोक्षस्यापि 
सबेथा असम्भवः । एषा च निवतंकानुपपत्तिरुच्यते । 

(७ ) मायावादिनां मते ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयन्चेति समेव मिथ्येति 
ज्ञानस्यापि मिथ्यात्वे मिथ्याज्ञानेन कथम् मायानिवृत्तिः सम्भवति † 
श्वं च मिथ्याज्ञानं केनाप्यन्येन ज्ञानेन दरीमवतिष्यम् तदपि चान्येने- 
त्यनबस्था । एषा च निषृत्यनुपपन्तिः | 

वल्लभसम्बन्धिविशेषालोचना- 

मायाबादबिक्द्धाः वल्लभेन संद्धप्त्या निन्न्धिततकोः उप- 
स्थापिताः- 
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(१) माया हत्पश्ते अथ व सा भनुत्पन्नैव † यदयत्पशते . तदा 
कस्तस्या उत्पादकः ? सष्प्रारम्भे हि ब्रह्मातिरिक्तं नान्यत् 
किचिदासीत् । अतो यदि कश्चित्तस्या उत्पादकः तदा ब्रह्मणा 
एव तदुत्पादकेन मबितव्यम्। भस्यां परिस्थितौ च ब्रह्मणः 
निशणता निष्कियता च समाप्नुयातताम् । 

किंच, जन्या त्वजन्या वा माया, भा्ये जनको दि कः १ 
द्वितीये त्वद्रतभंगः?*ˆ*.- °“ ® @@ @ @ @ @®@ @@@ @@ 9 || 

यदि च मायोत्पत्तिष्टीना तदा शंकरस्य अद्रेतता हीयते । ब्रह्मणा 
सदैव तस्या अपि शाश्वतस्थितेः *सम्भवात् । 

(२) यदि चेत्थं मन्येत यत् माया अनादिः किन्तु नानन्ता, तदा 

यैतथक्तिसंगतम् अनदिरवश्यमेवानन्तत्वात्ः । 

उपसंहारः 

यश्चपि मायावादस्य खण्डनं सैर्वैष्णवाचार्यैः कृतं तथापि तै- 
मौयाशब्दः सर्वथा न भस्वीकृतः, अपि तु तेः स्पष्टतया तस्य. शब्दस्य 
प्रयोगः कृतः । 

तत्र रामानुजस्येतत्कथनं यत् माया परमात्मनः शक्तिषु अन्यतमा 
शक्तिरिति सा भाषस्वरूपा शाश्वतिकी च नतु शंकरस्येव नश्वरी 
अभावस्वरूपा च । सा रचयित्रीति चद् कदा प्रकृतिरव्यक्तं बोच्यते | 
साया परमात्मनः आश्चयोत्मिका शक्तिः, यया परमात्मनः चिदधिदंशाः 
असंख्य चेतनजीवेषु अचेतनपदार्थेषु च परिणताः संजायन्ते । परिणामो 
न भिथ्या भपि तु सत्य इति जगदपि सत्यम् । 

रामानुज्ञेन मायाशब्दः जीवारमनः भविथार्थऽपि प्रयुक्तः । यत्कारणेन 
जीवात्मा परमात्मनो बास्तविकस्वरूपं नावगच्छति । एषा माया ष् 
त्वम् , तथा, मम तव वचैतद्धिषयकमश्चानं बधंयति जीवेश्वरयोषीस्त- 
बिकस्वशूपं च विस्मारयति, येन जीवात्मा जीवनस्य लधीयोऽत्तिल- 

नण | 

१. शुदाद्रेतमार्तेन्डः २३० २४ १. शुदादरैतमार्तण्ड २५ 
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इत्थं माया परमात्मनः आश्चयेजनकशक्तिः । बास्तशिकह्पेण न 
कश्ि्तामरवगन्तुं शक्ष्नोति । सा संसारं रजयति जीवेष्वहंभावनां 
"योत्पादयति । सां सर्वथा परमात्मनः अधीना, यतो हिसा तस्येव 
शक्तिः । यदा कदा माया प्रकृतिरप्युच्यते । सा सचषरजस्तमोगुणयुका, 
सांरुयप्रकृतेर्भिन्ना परमारपनः शक्स्य्थं एका नितरामतिरिक्ता बतंते । 

निम्बाकंमध्वाचायीवप्यनेतैव सर्वथा सहमतौ । मभ्वाचार्येणेतद् 
जिरेषेण टदीकृतं यत् समुचितलूयेण माया न केनापि ज्ञातुं शक्या; 
सा हि परमात्मनः अघरितघरनापटीयसी अचिन्त्या शक्तिः । 

- यत्किचित्परिवतं नपूवेको अल्लभस्याप्ययमेव विचारः-यत् माया 
परमात्मनः शक्तिस्तत्रै्र च तिष्रति । सा प्रतयेकवस्तुभवने क्षमते- 
पमाया हि भगवतः शक्तिः सर्वंम्रनसामथ्यङूपा "तत्रेव स्थिता । इयं हि 
आवि भौवतिरोभावप्रक्रियद्वारा ब्रह्मणो यत्किविद्रपं प्रकटयन्ती 
यटकिचिख्च तिरोधापयन्ती जगतः सृष्टिं करोति । 

वल्लभाचार्यः मायाऽविदयाप्रकृतिषु अन्तरं स्वीकरोति । तन्मते 
मायायाः सम्बन्धः परमात्मना, अविश्चाया जीवेन, प्रकृतेश्वाक्षरेण बतंते- 
'अविद्ा जीवस्य, प्रकृतिरक्षरस्य, माया कृष्णस्य । प्रकृतिरित्थं 
सांसारिकभ्रक्रियाया हूपं धारयति; जीवाथ संसारं च सृजति । माया 
परमाटमनो महन्तमशक्तिरित्यविध्याप्रकृतिनामकशोषशक्तिद्यस्य पय- 
वेक्षणं करोति, यतोहि अश्षरजीवाबपि ब्रह्मणः स्वरूपो । अतः मायाशब्दः 
त्रयाणामपि शब्दरानामर्थयोतनाथं व्यापके अथै प्रहतं शक्यते । 
अविद्या मायाया एर अभिन्यक्तिरिति बल्लमभावार्येण यत्र कुत्र अविद्यार्थ 
मायाशब्दः प्रयुक्तः । 

जगतो विषये आचायेपश्चकविभिनधारणाः 

दश््रमानमेतञ्जगदू भागद्वयेन षिभाजयितुं शक्ष्यते (१) रूपप्रपच्चम् 
(२) नामप्रपश्चं च। गतत्रास्माभिविभिन्नहपाणां दश्यान्यषलोकयन्ते, 
यथा आक्राशे अगणिततारःः, प्रथिञ्यां च विशालपबेताः,) गमीरतम- 
समुद्राः, नद्यो विभिन्नश्रृष्षलतादयो विचित्रपञ्चुपक्षिणश्च । एतदतिरिच्य 
ध्वनिजगदेतस्मात् प्रथक्; यद्रूपराहित्येन भडश्यमनिमित्यस्माभिः 

१. शुद्धाद्रैतमातण्डः २३,२४ २. त° दी° नि° २।२३ (परश्ाशयीया) 
३. तत्रैव २।१६९२ ( परकाशदीका ) 
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केवलयुख्चारयितुं भो षा शक्यते । परमात्मा स्वमे ताभ्यामेव नाम- 
हपाभ्यामभिन्यक्तं करोति--“नामरूपभेदादू हिषिधैव सृष्टिः । 

हपनामिमेदेन जगक्करीडति यो यतः१* । 

एतस्मिन्नपि भागद्रये अनेकविधा खष्टिः । परमात्मनः शक्तिरनन्तेति 
तसत्सृष्टिरप्यनेकप्रकारा । सा च प्रतिकल्पं परिवतते- 

अचिन्त्यानन्त्यशक्तेस्तदू यदेत दुपपद्यते । 
धत एव भती भेदाः दष्टेखक्ता यनेकषधाः ॥ 

तदेवदुभयविधद्ष्टयपरनामकभौतिकजगतः किमुपादान किं वा 
निमिश्वमिति विचिकित्ायामित्थं शंकरमते समाधानम्- 

निमित्तोपादानकारणताविचारः 

ब्रह्मसूत्राणां दवितीयेन सूत्रेण जन्माद्यस्य यतः” ( -।१।२ ) इत्यनेन 
भगवतो बादरायणेन ब्रह्मणो लक्षणं प्रतिपादितम् । येनेतज्नगदू ब्रह्मण 
परिणाम इति सिभ्यति । ब्रह्मणो हि जगतो निसित्तोपादानोभयकछार 
णत्वम् । एतश्चेहावधारणीयं वतेते यद् बाद्रायणनात्र तस्येवाद्वितीयस्यः 
छ्युद्धस्येकस्य ब्रह्मणः परिभाषा प्रदत्ता यस्य च ब्रह्मणस्तेन अधसत 
(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( १।१।१ ) इत्यत्र जिज्ञासा समारब्धा आसीत् । 
अयमेव प्रश्नो बादरायणेन श्रक्ृतिश्च प्रतिज्ञारृष्रान्तानुपरोधात्? 
( ९।४।२३ >) इत्यतः भगे “भभिष्योपदेशाच्च, ( १।४।२४ ) "साक्षा च्चो 
अयाम्नानात् ( १।४।२४ ) 'आतपक्तेः' ( १।४।२६ ) तथा परिणामात् 
( १।४।२७ ) इति सूत्रेषु पुनरपि गृहीतः । सांखूयाभिमतं प्रकृतेरुषादानत्वं 
खण्डयता च तेन पृबंमेष सं्तेपेण प्रतिपादितः अप्ययं बिषयः पुनरपि 
भिस्तरं नीतः। "उत तमादेशमप्राद्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवतिः इत्युशल 
कस्य श्वेतकेतुं प्रति प्रतिज्ञावाक्ये श्यथा. सौम्य एकेन मृतिपण्डेन सव 
सण्मयं विज्ञातं स्यात्” इति ष्टान्तवाक्येन चाप्येतदेव सिध्यति । ब्रह्मण 
एब करत्वं प्रहृतिरषं चोभयं साधयितुमेव बादरायणेन (अभिषभ्योपदेशाश' 
( १४।२४ ) इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मणः भभिभ्या ( चिन्तन ) पूर्विका खष्टि- 

१. भ्रस्वानरत्नाकरः ¶* १६२ २. तत्वदौपनिबन्धः १।४० 
३, छां ° ठ ° ६।१।१.३ ४. तत्रैव ६।१।४ 
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रचनोक्ता । अथौत् "सः भकामयत, बहू स्यां प्रजायेय, लया "तदैक्षत बहू 
स्यां भ्रजायेयः? एताभ्यामष्येतदेव सिभ्यति यत्स्वयं ब्रह्मेव जगतः कार- 
णम् । सवं खल्विदं ज्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत» पतेनाप्युपयुमेव 
जह्मणः उभयविधकारणत्वं सिभ्यति । "आत्मकृतेः परिणामात् इत्येतत् 
सुत्रं तु स्पष्टमेष बादरायणस्य मतं साधयति । पतु सूत्रं तेत्तिरीयोप 
निषदः "तदात्मानं स्वयमकुरुत," इति भरत्याधारम् । एतद्धि षाक््यं ब्रह्मण 
कठत्वं कमेत्वं चोभयं प्रतिपादयति--स्वयमङ्कुरुतः इति कठृरवम् ; 
शआात्मानमिति बः कमेत्वम् । कथं च पूवेसिद्धं ( सत् ) ब्रह्मण 
कत्वं चोभयमित्यस्य प्रश्नस्योत्तरं तु "परिणामात्" इत्येव । सदपि ब्रह्म 
जगद्भपेणात्मानं परिणमयतीति वन्तात्प्येम् । ब्रह्म पष हि सयोनिः इति 
श्योनिश्च गीयतेः ( १।४।२८ ) इति सूत्रं प्रतिपावयति । भ्रतिरप्येतदेबोदू- 
अोषयति--“कतारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्;^ “भूतयोनि परिपश्यन्ति* 
धीराः इति । तत्र योनिपदोपादानम्। इत्थं तस्य स्प्रकृतित्वं भरसिद्धमेव । 

यद्यपि लोके इत्थं दश्यते यननिमिन्तमुपादानं चोभयं भिन्नं कारणं 
अटोर्पत्तौ कुलालो निमित्तं मृत्तिका चोपादानम् । कुलाल एव चेच्छति । 
स्वेच्छ्पूवेकं च भूतिपण्डेन यदू यवु इच्छति तत्तनिमिमीते । नहि तत्रो 
पादानं मृतिपण्डः, इच्छतीतीह ब्रह्मणः उपादानकारणत्वे तत्रेच्छासंकल्प- 
योविरोधः इति शंका तु शंकरेण "योनिश्च हि गीयते इति सूत्रे स्वतः 

इत्थमपाहता- 
यत्पुनरिदमुक्तमीक्षापूर्वकं कठत्वं निमित्तकारणेष्वेव कलालादिषु 

ल्लोके दृष्टं नो पाद निष्वित्यादि--तस्भस्युच्यते, न लोकबदिह भवितव्यम् । 
न हययमनुमानगम्यः अ्थेः। शब्दगम्यत्वात् त्वस्याथेस्य यथाशब्दमिह 
भवितव्यम् , शब्द्श्चेक्षितुरीग्चरस्य प्रकृतित्वं प्रति पादयति । इत्थं शंक 
रोऽपि बादरायणमनुखरति । एतेनैततिसिध्यति यदुन्रह्म स्वेक्षयवात्मानं 
जगद्भपेण परिणमयदप्यबिकृतं तिति । 

बाकसूत्राणां (१।४।२३-२७) शंकरेण प्रतिपादितः भथः समीचीन 
बाद्रायणानुघारी च वतेते किन्तु ब्रह्मणः स्थाने तदीयः ईग्छरशब्द प्रयोग 
युक्तियुक्तो न बतते- बादरायणेन ब्रहयेश्वरयोमंदस्याप्रतिपादनात् , तथा 
भेदस्य च शंकरेण स्वत कंबलेनोर्पादितत्वादिति भवः | ब्रह्मणश्चाषि 

१. ते ठ° २।६ २. छा० ६।३।३ 
३. तत्रैव ३।१४।१ ४. तचै* १।७ 

४. भु° उ० ३।१।३ ६. तत्रैष १।१।६ 
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कृतत्वं स्थापयितुं रामालजश्िदचिद्धिशिष्टं ब्रह्म जगदुपादानं मन्यते । 
निम्बाकं् ब्रह्मणः शक्ति जगदुपादानं, मष्वाचायश्च भरछृतिं जगदुपादानं 
स्वीकरोति । अत्र स्पष्टमेतद्तेते यत् खं इमे भाचायांः श्युदधन्रह्मणो 
जगदु पादानतां, यतिकिचित्परिबतेनेन स्वीङुषेन्तः अपि न सवथा 
ठपरित्यजन्ति । शंकरबल्लमयोश्च सिद्धान्तः ख्बेथा भिन्नः, शंकरो हि 

ब्रह्मण उपादानतां स्वीक्कुबन्नपि अविद्यान्तेत्रे ( अविद्ये ) तन्न 
स्थीकरोति । वर्लमश्च श्रतिवचनमन्षरशः भनुखरस्तन्तथैव स्थी करोति । 
ज्ह्मण उपादानतामस्वीड्वन शंकरः सवमेव ब्रह्मसूत्रमन्यथाथ करति । 
भ्रतिश्च ब्रह्मणः परिणामं, तदेव, तस्य अषिषृतत्वं च प्रतिपादयति । 
बादरायणो हि स्षंथाभावेन श्रतिवाक्यमनुखतु तकमुपेश्चते । एतच्चेव 
बल्लभेनाप्यनुद्तम् इति श्रतितकंयोः परस्परं धिरोषे श्रतिषाकयस्येव 
प्रामाण्यभधिगतम् । अन्ये भाचायोश्च यत्किवित्परिवतेनेन तकमनुगत्य 
बादरायणमेषानुसख्लः । केवलं शंकर एव ‹शब्द् बलेन षिरोधपरिदारः? 
इत्येतदनादत्य तकंमुपचक्रमे । इत्थं च स्पष्टमेतत्मंजातं यत्कथं 
बादरायणः ब्रह्मज्ञगतोर्मष्ये जायमानाम् ( आत्मनो जगद्रूपेण स्यं 
करणस्य तथाप्यपरिवतंनशीलस्य शुद्धवेतन्यमात्रेकभागस्य ) असंगति 
दूरीकृतवान् । पूष शंकरः सम्यगेव बद्रायणमतं प्रतिपादयति किन्तु 
पश्चात् स स्वकीयं कल्पितं मतं तत्र सन्निवेश्य ब्रह्मणो जगद्रपेणेतदि 
परिणमनम् भविद्यया तथा प्रति भासमानमिति ब्रह्मगो बिषतं एष्र सर्गा 
भिथ्येतिः प्रतिपादयति । 

शयं भवः--त्रह्मजगतोः सम्बन्धपुचकं मतद्वयं वतेते ( १) परि 
णामवादः (२) विवतंवादश्च । तत्र तालिकोऽन्थथा प्रथा परिणामः, 
अताविकश्चान्यथा प्रथा विवः, तत्राद्यः सूत्रकारभ्रम्मतो द्वितीयश्च 
शंकराभिप्रेतः । एतच्च जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेण 'तञजलानिति 
शान्त उपासीत इति श्रुत्या सूचितया ब्रह्मपरिभाषया, दितीयाभ्यायप्रथम- 
पदे कथं चेतनं ब्रह्म अवेतनजडात्मकजगद्रपे आत्सानं विपरिणमय- 
तीत्थमूुत्थापितस्य बिरोधस्य युक्त्यापहरेण च प्रमाणितम् । दितीया- 
ध्यायप्रथमपादस्थ चतुदश ( तद नन्यत्व मारम्भण शब्दादिभ्यः ( २।१।१४ ) 
सूत्रव्याख्यानावसनि स्वयं शंकरेणापि सूत्रकारस्य परिणामकादितेत्थं 
स्पष्टं स्वीकृता --^सूत्रकारोऽपि""-अभत्याख्यायेव कायेप्रपच्चं परिणाम- 
क्रियां चाश्नयतिः?, 

१. शां भाग पू* १०२५ (अन्व्रग्मान् संर) 
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तथापि स्वसिद्धान्तं संरक्षितुं तेनैवमप्याधारमन्तरेणेव--परिकल्पितं 
यत्सुत्रकारः शत्थं परिणामवादं स्थोकुषे्नपि जगतो मिथ्यात्वं परिलक्ष 
यत्येव । अयं च शंकरस्य विवतेवाद्स्वौकारपूवेकेकत्वषादः पर कालिक 
वेणवः खण्डितः । तस्य स्वीकारे हि सरवस्येषव जगतो भिध्यात्वेन 
सेष्यसेवकयोरपि च तद॒न्तर्गतत्वेन तयोरपि भिभ्यात्वे भक्तभगवतो 
श्चापि तथास्वेनेकत्वे तत्सम्बन्धस्येगोच्छेदापत्तिः स्यात् । बहवो बेष्णवा- 
चायोः शंकरस्येमं परिणामवादं स्वीुषन्तः अपि निजभक्तिपूज।- 
सिद्धान्तश्रामाण्याथं ब्रह्मजीवजगस्घु मेदस्यावेश्यकतां मन्वानाः 'भव्मनि 
चैवं विचित्राश्च हिः ( २।१।२८ ) इत्यादिभ्यः तत्सजेनप्र्टारे वैशिष्ट्यं 
स्वीहृत्य 'छत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो बा" (२।१।२६) इत्याद्यसंगतिं 
बिवन्ररिति शंकरस्य व्रिवतेषादो न तेषां कृते सन्तोषाब्ः । एतेन बाद्- 
रायणस्य ब्रह्मपरिणामवादमस्वीककबन् शंकरो ब्रह्मणो जगतः उपादानत्व- 
स्वरूपं स्वकत्तेबोदृरा्णस्य व।स्तविकमतं प्रकटयितुं नाशक्नोदिति 
स्पष्टम् । 

इत्थं च बादरायणानुखारेण अयं संसारः ब्रह्मण भात्मछृतिरात्मपरि 
णतिश्च । ब्रह्मशब्द बा आत्मशड्दस्थाने प्रयुक्ते ब्रह्मछरतिः ब्रह्मपरिणति 
बी इत्थं प्रतिपादयितुं शक्यते । तदेव "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र 
जिज्ञास्यं ब्रह्मोपादानं निमित्तं च कारणं जगत्तः | 

मध्वाचार्योऽपि चेत्थमस्वीङ्कुषन् न बह्मसूत्रोणां बास्तविकमथमव- 
गन्तुमशक्नोत् । भण्डारकरमहोद यस्तद्धिषये सत्यमेव ब्रवीति यत् "मध्वा 
चायः ब्रह्मणो जगदुपादानत्वं, यच्च बादरायणेन सूत्रेषु स्वयमेव च 
स्वीकृतं, न स्प्रीकरोति अपितु स सवेथेव तेषामन्यथैवाथ करोति, 
इत्यादि" 

इदमत्राकूतम- सवं आचायो. बादरायणसम्मतं ब्रह्मण उपादानत्व- 
मेतदथं स्वीबन्ति यत् तथा स्वीकारे ब्रह्मणः परिवतनशीलत्वे तदनित्य- 
त्वापत्तौ तस्य नित्यश्युद्धवुद्धघुक्ततवहानिः। एतदेव दूरीकत् शंकराचायं 
तत्कारणत।मविश्चानिमित्तां परिकल्पयति । स्पष्टं चैतत् “धतस्तु शब्द् 
मूलखात्' इति सत्रे शांकरभाष्ये तथाहि - "नहि अविध्याकल्िपितेन रूप- 
भेदेन सावयषं वस्तु सम्पद्यते | ---“““--- वाचारम्भणमात्रत्वार्चाविधा- 
कल्पितस्य नामङूपभेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः इुप्यति१९। 

१. रण जी° भण्डारकरः-चतुथसंचिका ए ८१ 
2. शां° भार प° १०८१ 
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रामानुजाचायः अपि च, अत एव, ्रह्मस्वरूपपरिणामं न स्वीकरोति 
अपि तु श्ुदधन्रह्मणः स्थने बिदजिद्िशिष्टशरीरं जगदाकलयति-“त्सु- 
व्णांदिवत् ब्रह्मस्वहूपपरिणामस्तु नेवाभ्युपगम्यते, अषिकारत्वनिर्दो- 
षत्वादिश्रतेः* | | 

अत एव निम्बाको चार्यः ब्रह्मणः स्थाने ब्रह्मशक्ति क।(रणस्वेन स्वीकृत. 
घान् । “ह्म स्वशक्तिविन्तेपेण जगदाकारमात्मानं परिणम्य अध्याकृतेन 
स्वरूपेण शक्तिमता कृतिमता परिणतमेव भवतिः? । इत्थं च निम्बाकी- 
नुसारेण परिणामो न ब्रह्मणः अपि तु ब्रह्मशक्तेः । 

अनेनेष च कारणेन मभ्वाचार्योऽपि ब्रह्मण उपादानक्ारणतां निषेघति। 
घज्ञम एव केवलं बादरायणवद् ब्रह्मणो जगत्कारणतां स्वीकुषेन् जग- 
दिदं ब्रह्मपरिणामस्वरूपमाकलयति-- "तस्माद् ब्रह्म परिणामलक्षणं 
कायेमिति जगत्समवायिकारणत्वं ब्रह्मण एवेति सिदधम्,> । भर्मिन् 
बिषये स बाद्रायणमेवानुकरोति इति भ्गण्डारकरः | 

एतदु परिष्टासख्रदर्शितं यत् बादरायणानुसारेण ब्रह्म जगतो निमित्त 
कारणमुपादानकारणं चेति जगतो ब्रह्मक्ृतित्वे ब्र्मपरिणतित्वे च 
सांख्येन “छृतलप्रसक्तिनिरषयवत्वशाभ्दकोपो वाः ( २।१।२६ ) इति सभ्रु- 
पस्थापितस्य दोषस्य परिहारः सूत्रकारेण “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्? 
( २।१।२० ) इत्यनेन छतः । श्रुतिं ब्रह्मण उभयात्मकत्वं भ्रतिपाद्- 
यति इत्यस्मामिरपि तस्योभयात्मकत्वम्-उपादानकारणत्वमवि- 
कृतत्वं च स्वीकतेव्यम् । यतो हि जद्यणः स्वरूपं श्ुविबाश्षयेरेवावगन्तु 
शक्यम् । तानि च ब्रह्मणो निरबयत्वं कृत्स्नप्रसक्तिमन्तरेणापि डउपा- 
दानकारणत्वं च प्रतिपादयन्ति । अतः भस्माभिरपि तदुभयं स्वीकत- 
व्यम् । ब्रह्मणः शब्द्मूलत्वेन विकारस्य निरबयवत्वस्य वा सवथा 
प्रसक्त्यभावात् । तकंस्तु सूत्रकारस्य सबेथा असम्मतः । पतेन स्पष्ट 
मेतस्रतीयते यदू बह्लभमतिरिच्य येऽप्यन्ये भआचायोः ब्रह्मकारणतां 
परिबबृतिरे ते श्ुत्यनुसारं बादरायणस्य ब्रह्मविषयकमभिष्रायं ज्ञातु 
न समथो अभवन् । किन्तु शंकरमितिरिच्य नान्यः कख्िंदू बादरायणस्य 
परिणामवादमपोहितुमसाहसयत् ॥7 

१. रा० भा ए० ०१६ २. नि° भाग्पु० २३१९ 

३. अणुभाष्यम् प° १२३८ ( कलकता सं* ) । 

४. आरण जी* भण्डारकरः वेष्णविञ्म प° १९०-६१ 
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श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्" ( २४१२७ ) इत्यस्य शांकरभाष्यं सुख्यमस्य 
भरमाणं यत् शंकराचार्य महता काल्पनिककाठिन्येन स्वक्टीयसिद्धान्तं 
सुत्रकारस्य सिद्धान्वस्योपरि समारोपयितुं प्रयतते स्म, यथैव हि ब्रह्मणो 
जगदुत्पत्तिः... इत्यादिना आरभ्य सूत्रकारस्य तात्पयोनुसारं सातं 
डया क्षाणः शंकर दत्थमुपसंहर्ते--(तस्मात् शब्दमूल एवातीन्दरियाथे. 
याथात्म्याधिगमः१ । किन्त्वेतेन भअसंतुष्यन् ख पुनरमिधत्ते--'ननु शाब्दे 
नापि न शक्यते बिरेद्धोऽथेः प्रत्याययितुम् । निरषयवं च ब्रह्म परिणमते, 
न च छतस्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म स्यात् नेव परिणमेत । कृत्स्नमेव 
बा परिणमेत इत्यादि । अतः पतदि् अनुमिमीमहे यच्हलंकरः 
-सवेवोभावेन सूत्रकारस्य लददयतः परिक्यषते । जगदेतदषिद्याकल्पित- 
भिति प्रतिपादयतस्तस्योपसंशारो निजनिमितक्ृत्स्नप्रसक्तिषिकारनिमि- 
ततो यश्च सूत्रकारस्येव श्रुतेः प्रामाण्यानधिगममूलकूपः इति दाशेनिक- 
दष्टा शंकरस्य शुणवैशिष्टथाभ्युपगमेनापि निर्वि चिकिरसमेतत् यत्स 
सूत्रकारमक्षरशः अनुकरोति इति । 

इत्थं सूत्रकाराभिमतां ब्रह्मण उपादानकारणतां निराङ्कबीणस्य 
शंकरस्याभिप्रायं प्रति पाचेदानीं तदमिमतन्रह्मनिभमित्तकारणतां निरा- 
कुतस्तस्य याथातथ्यं समीच्यते- 

रामानुज-निम्बा कं-मभ्व-बल्लभाः रेकमत्येन सूत्रकारानुकूलं ब्रह्मणो 
निमित्तकारणतां स्वीङ्बेन्ति । शंकरस्य चेतदभिमतं यदू ब्रह्मणो जगतो 
निमिन्तकारणत्वे ( कठैत्वे ) पश्युपक्षितियेगादिषिभिन्नङूपाकारादिसुखि- 
दुःखित्वादिसम्पन्नतया भस्य विश्वस्य ब्रह्मणोऽपि क्रोयोदिविशिष्टत्वं पक्च- 
पातित्वादिविशिष्टस्वं च जायेतेत्येतदोषनिवारणा्थं स अविदथानिमित्तं 
सखकलभोतिककायकलापमाकल्तयति, किन्तु नेतत्सूत्रकाराभिमतम् । सूत्र 
कारानुसारं हि ब्रह्मणो धमखपेक्षतया न तत्र पक्षपातित्वं नापिवा 
क्रो योदिविशिष्टत्वम् इति जगसप्रवाहस्यानाद्यनन्तत्वाद् शह्यणोऽखिल- 
धरनि शि्त्वम् इति 'वैषभ्यनेचृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दशयति 
( २,१।१४ ) न कमोविमागादिति चेन्न, अनादित्वात् (२।१९।३१५ ), सव. 
धर्मो पपत्तश्चः ( २।६।३० ) इत्यादिभिश्चापि तथेव प्रमाणीतम् । यद्यि 
अविधानिभमित्तं ब्रह्मणः कतृत्वं प्रतिपादयन् शंकरो ब्रह्मणो बैषम्यनै- 
घृण्यमपाङ्ुबोणस्तस्य कुत्वं व्यपोहितबान् तथापि अन्ये आषायौः 
पतदथेमेतन्मतं तिरस्छुबेन्ति यदु ब्रह्मणः करठौत्वास्वीकृतेनौस्तिक्यन्रान्ति- 
सेत्रतया मगवद्धक्तेभ्योनादीनां च समूलोऽच्छदापत्तिः स्यात् । 

१. शा० भार (रन सू° ९।१।२७) पृ* १०७९ २. तत्रैव 
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द्विलीयाष्यायस्य प्रथमः पादो विशेषेण सूत्रकाराभिमतजगत्यन्त 
दृष्टि निक्षिपति । प्रथमाभ्याये बादरायणेन ब्रतिवाक्यनिबन्धना ब्रह्मणो 
जगतो निमित्तोपादानोभयकारणता हदूषोषिता । द्वितीयाध्याये च 
सांख्यानुयायिनः सां ख्यसिद्धान्तप्रतिपादकस्मृत्याधारेण सूत्रकारमतं 
विशन्धन्ति, तान् प्रति सूत्रकारस्येतदुत्तरं यदू वेदानुगन्त्रगन्दभ्रकारदय 
स्मत्युपलम्धौ. वेदानुगन्स्मृतेरेष प्रामाण्यात् तथाभूतानां मनुस्मरस्या- 
दीनां च बह्मकारणताप्रतिषाद्नपरत्वात्तासामेव वेदानुगन्त्रीत्वेन प्रामा 
ण्यम् \ नेतरासां सांख्ययोगादिस्मृहीनाम् । एतदेव जेमिनिन। अपि 
“विरोधे तु अनपेदयं स्यादसति हि अनुमानम्, ( ५।३।३ ) इति सूत्र 
भ्रतिपादितम् । इत्थं भ्रति-स्मृत्याघारेण पराहतः सांख्यवादः तकोधा- 
रेण सूत्रकारं बिरुणद्धि । सूत्रकारश्च यद्यपि तकस्योत्तरं विश्चुद्धतक्णेव 
ददाति तथापि 'तकोप्रतिष्ठानात्१......(२।१।१९) इति सूत्रेणेत्थं स्पष्टतया 
सूचयति यत् वस्सिद्धान्ते तकंस्य सर्वथा स्थानाभावः इति वेदानुभततक 
णामेव प्रामाण्यं नान्येषाप् | शंकर श्चाप्येतदभिप्रायं मनसि निदधानः वास्त. 
बिका्थतया सूत्राणां भ्याङ्यानानन्तरं न स पुनः सूत्राणां विशिष्टाथमवि- 
द्याकल्पनया कत्तमग्रेऽसरत् । यत्र च शंकरः सूत्राणां विशिष्टाथ न सूचित 
वान् तत्र तद्रीकाकारस्तथा कृतवानिति प्रक्ृव्यधिकरणे इयं चोपादान- 
परिणामादिमाषा न बिकाराभिप्रायेण अपितु यथा सपस्योपादानं 
रभ्जुरेवं ब्रह्म जगदुपादानं द्रष्टञ्यम्, इत्यादिना भामत्यां वाचस्पतिना 
प्रतिपादितम् । रत्नश्रभायामपि च “अत्र सूत्रे परिणामशब्दः कायमात्रपर् 
न तु सत्यकार्यात्मकपरिणामपरः, 'तद्नन्यत्वम्?इति बिवतंवादस्य विवचय- 
माणत्वात्, इत्येवामिदहितम्। 

सांख्यकारः एतत्प्रतिपाद यत्ति यत् (जन्माधस्य यतः' ( १।१५२) 
इत्यनेन बह्मणो जगतो निमित्तोपदानोभयकारणस्वं समुद्धोषितम् । तच्च 
अस्य जगतो विलक्षणत्वात् , अथोत् अस्य कायेदहपस्य जडस्य जगतः) 
तत्कारणलूपाच्चेतनन्रह्मणो विलक्षणलतात् (जडत्वात्) न युक्तत् "कारण. 

गुणाः का्येगुणान् भारभन्ते, इति हि कारणकायेनियमः। तथात्वे च 

चेतनक्ारणेन जगतापि चेतनेन भवितव्यमिति भावः । अस्योत्तरं 
अादरायणः) "यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवती 
विश्वम्" इत्याधारेण निर्मितेन `दश्यते तु" ( २।१।९ । ) इति सूत्रेण 
ददाति यत्कारणाद्पि भिन्नस्य कायेस्य उत्पत्तिः इश्यते इति न कोऽपि 
सकर मी क च भ न न = शाकाय 

१, सु° १।१।७ 
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विरोघः। अत्रापि सूत्रकारेण तकंमपाङृत्य श्ुत्थाघारेणेव सबेसामञ्जस्य- 
मु्पादितम् । तर्च 'तकौप्रतिष्ठानात, इति सूत्रेण स्पशम् । 

धमोकत्रापत्तेरथिभागश्चेरस्याज्ञो कवत्, ( २।१।१३।) इति सुत्रमपि 
महत्तवपूर्णम् । यतो हि पतस्मालूब प्रवानकारणवादो निराछृतः। शनेन च 
सत्रेण इयं शंका निवार्यते यत् ब्रह्मणो निभित्तोपादानोमयकारणतास्वीकारे 
भोक्तमोग्ययेोन्े्यणोऽनन्यत्वेन  तदन्योन्यापत्तिसन्देे स्वयं ब्रह्मणो 
जीवरूपेण कर्मफलरूपञ्चुखदुःखादि मोक्वृत्वसिद्धौ ईैश्वरजीविभागा- 
सम्भव इति भोक्तर्भोग्यत्वं भोग्यस्य षा जडबगेस्य भोक्तृत्वं स्यात् । कंच 

जडवर्गस्यापि भोकदृत्वेन भोक्त ( जीवात्म ) भोग्य ( जडवगे )योरपि 
विभागासम्भवो भवेत्। एतश्च दोषनिषारणं देनिकल्लोकोदाहरेणेनेत्थं 
कृतं यत्फेनवीचीतस्गाणां ससुद्भानन्यत्वेऽपि न॒ तेषामितरेतरमाबा- 

पत्तिः । एवं कटकक्कुण्डलादीनां सुबणोनन्यत्वेऽपि बटपटकपाटादीनां च 
परथिव्यनन्यत्वेन न तेषामितरेतरत्वापत्तिरपि तु विभाग एव । एवमिहापि 

ब्रह्मणोऽनन्यत्वेऽपि न भोक्तभोग्ययोरितरेतरभाषापत्तिः । 

शंकरश्यैवं तास्त्विकलूपेण सूत्रं व्याङ्यायैतसनिवेशयति~'यद्यपि मोका 
न ब्रह्मणो विकारः "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इति खष्टरेवाविकृतस्य कायोतु 
भ्वेशोन भक्तखश्रवणात, तथापि कायेमनुप्रविषटस्यास्त्युपाधिनिमित्तो षि- 
आग भाकाशस्येष घटाद्चपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद् ब्रह्मणोऽनन्यत्वे- 
ऽपि उपपद्यते मोक्तमोग्यलक्षणो षिभागः सञुद्रतेरंगादिन्ययनेयुक्म्' ।' 

समुद्रतरंगन्यायस्यान्याबायेसम्मतत्वेऽपि भौपाधिकभेवो रामानुजेन 
इत्थं प्रस्थाख्यातः--१यत्त परेतरेह्यकारणवादे"“““““ स्वरूपपरिणामे च 
ब्रह्मण एव मोक्वुभोग्यत्वाप।त्तरिति पुनरप्यसखामंजस्यमेव^२ । 

सूतरा्षराण्यपि च न शंकरग्रह्याणि, किंच शंकराुसारेण एतत्सुतं 
डयषहारपरम् । अतः परं द्ितीयं सूत्रं तदनन्यत्वमारम्भणशाब्दादिभ्यः' 

( २।१।१४ ) च परमार्थंपरम् । एतच्चेतत्सूत्रभाष्येणाषगम्यते, तथा्ि-- 
"अभ्युपगम्य चेमं ष्याबहारिकं भोक्तभोग्यलक्षणं विभागं, स्याज्ञोकषदिति 

परिहारोऽभिहितः। न त्वयं बिमागः परमाथेतःग्भस्तिः । यं च व्यवहार- 
परमा्थबिभागो नान्येराचा्यैः स्वीष्ेतो नापि ज सूत्रकारामिमतः इति 

सु्ाक्षैरयं भेदो न कथमपि सुचथितुं शाक्यते । “स्वाज्ञोकबदेषः अंशो 
हि केवलं दैनिक्छानुभवं निदिंशति । अलुभवश्चापि स॒ एताबत्साषारणो 

१. शा० भा० परु० ९९७-९८ २. रा° भा° य° ३१६ 
३. शां० भा० य° ५६९६-९७ 
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-यत्सृत्रकारः स्वपक्षं पोषयितुं कस्याध्युदाहरणबिशेषनिरदेशस्य नावश्यक. 
त्वमेष न अनुभवति । शंकरस्य च ब्रह्मजीवयोरेकत्वपूवेकौपाधिकभेद्- 
प्रतिपादनं न बादरायणाभिमतसूत्राथेतात्पयेकम् । जीवार हि न ब्रह्मणो 
धिकार, अपि तु तदीयः भंशः, किन्तु सूत्रकारः भत्र केवलमेतक्लिर्दिदिक्षति 
यञ्जडस्य जगतश्चेतनस्य च जीवात्मनः उभयोन्रह्यप्रभवत्वेऽपि जबचेत- 
नयोतैतरेतरमव्रापत्तिरिति ब्रह्मण उभयोः कारणत्वे न कञ्चिद् विरोधः| 

इःथं ब्रह्मणो जगदुपादानत्वेऽपि शंरमतेन जगतश्चेतनत्वं परिष्त्ये- 
तद्विषयसम्बद्धे जगतो विषये (तद्नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' (२।१।१४) 
-इति सूत्राथोनुशीलनपूेकमन्याचायोणां वारणा बिविच्यन्ते- 

एतत्सुत्रं ब्रह्मभीमासायां महन्त्वपूणेसूत्रेष्वन्यतमम् । मभ्वमतिरि- 
खयान्येषां स्व॑षामाचायौणामत्रैकमत्यं यदेततसूत्रम् यथा सौम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सबं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं भिकारो नामेयं 
सृत्तिकेत्येव तु "सत्यम्" एतां श्रतिं निर्दिशति । बादरायणसूत्रेषु श््टि- 
निक्तेपश्चेतत्सुचयति यदिमानि सूत्राणि भओौपनिषदमुख्योपदेशानां 
संकेप्तृणि बिभिभवेदिकविद्दरप्रातिभसन्देहनि राकरणात्मकानि वचेत्थ- 
 ञुभयाथोनि । इत्थं च 'तदनन्यत्म्-.*' एतत्सूत्रम् भारम्भणनामधेयेत्या- 
दिशब्देभ्यः समुत्पन्नं सन्देहमपाकतुं विरचितम् इति सूत्रकारोऽभिधत्ते 
यत् एतैः शब्दः का्ंकारणयोरनन्यत्वं सुष्यते । एतच्चेहाबधारणयं 
यत्सूतरकारस्यात्र नैतन्तात्पयं यत् कायं कारणं चैकमेव अपि तु ̀ तयोरन- 
न्यत्वमेवेति तात्पयम्। अनन्यत्वशब्देन च नहि कोऽपि एवमथ निष्का. 
सथितुं शक्नोति यदु बिकारस्य खत्ता न बतंते । यथा च विकारो चट, 
शरावः उदश्जनं चेति। न तु बस्तुषृत्तेन विकारो नाम कथ्िदस्ति 
नामधेयमात्रं धेतदन्रतं सृत्तिकेत्येव सत्यम् इति । न श्रतिवाक्येनेत्थं 
भरतिपाद्चते नापि च सूत्राश्वरेः शंकराभिमतोऽयमथंः सह् योञ्यते यश्च 
तेन निम्नाह्भितमाघ्ये प्रतिपादितः- 

"तस्माद्यथा चटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वम , यथा च 

मुगठृष्णिकोदकादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वम् , दष्टनष्टस्वरूपत्वात् 
स्वश्पेणानुपारूयत्वात् । एवमस्य भोग्यमोकत्रादिभरपं वजातस्य ब्रह्मव्यति- 
रेकेणाभाष इति ग्द्ष्टव्यम् । पं रूपेणायं सबेथा प्रपं निषेधो रामानुज. 
बल्लभादाचा्यैः सर्वथा समाल्लोचितः--यथा सौम्यैकेन" सर्वं सृण्मयम् 

१. क्ा० ६।१।४ द. शा० भा० पृ १०० 

३. तत्रैव प° १००३-४ 



अतुषः अध्यायः ११९ 

त्यादि हि छान्दोग्योपनिषदो निर्दिष्टमिहत्यं बाकथं नामरूपयोभिन्नत्वे- 
ऽपि ज्ञातेन चैकेन सृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं भवति इति हि 
तद््थैः। एवं च सुण्मयत्वेन सर्वेषां तेषां सत्यत्वेन मरुमरीचिकावत् 
चटादिरूपकायौणामभावो वक्तुं न शक्यते । तेषां स्वतन्त्रसत्ताभावेऽपि 
स्वकारणे मृदाक्षौ स्थितेः बतंमानत्वात् नाममात्रस्य भिन्नत्वेन स्वात- 
ज्छ्येण वस्तुभिन्नस्वम् । भत दबाणुमाष्ये बल्लमेनेर्थं प्रतिपादितम्- 

(वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् ̂." *""न "मिथ्यात्वम्? | 
उहालकोच्छषिः स्वपुत्र श्वेतकेतुमेकस्य ज्ञापनेन सवं कापयितुमिच्छुति। 

 सवेस् ज्ञानं चेकेन तदेव सम्भवति यदा सबेस्य सस्त्वे सत्येकेनानन्यत्वं 
स्यात् । तदैव हि एकं, सवस्य क्ञानसुर्पादयितुं शक्नोति । एतद व्या. 
ख्यात छषिरुदालकः उदाहरणत्रययुपस्थापयति। स्वैश्च तेसिभिरदाहरणेः 
कार्यकारणयोः सम्बन्धो निर्दशियते । चदालकस्य च तैरेतत्तात्पयं यवु 
ब्रह्मजगतोः सम्बन्धो सृन्मयपात्रयोरिव कायेकारणसम्बन्धः । ब्रह्म 
कारणम् , जगच्च कायम् इति कायेकारणयोरनन्यत्वेन ब्रह्मजगतोरन- 
न्यत्वम् । एतेन कारणस्य नह्मणः सत्त्वं कायस्य जगतश्च मरीविकाव- 
न्मिथ्यात्वं बक्तुमशक्यम् । भयं मावः, उपनिषत्सु ब्रह्मजगतोः कारण- 
कायैसम्बन्धज्ञापनाय मृत्तिकाञुवणंलौहानां त्रयाणायुदाह्रणानि निर्दि 
छ्टानि। न च कापि तत्परसंगे शंकरेणेव भरतिषदं कारण कायषाचकशब्दैः 
सष ह्ान्दोग्यमाष्येऽत्र च प्रतिपादितः रब्जुकेपेयोः श्ुक्तिरजतयोषो 
समरुल्लेखः समुपलभ्यते : एतदिदं काढ थेनानुमापयति यत् शंकराभिमतो 
विबर्तसिद्धान्तो न सूत्रकारघम्मतः अपि तु केवलं ब्रह्मणः परिणामवादः । 

किंच, जगदिदं न मायाजन्यम् । किन्तु ब्रह्मकायेभिति न स्वष्नमात्रमपि 
तु ब्रह्मण्येव तदुस्पत्तिस्थितिलयाः । यदयप्येतत्सत्यं यत् "मायामात्रं तु 
कारस्य नानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्' ( ३।२।३ ) इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्रकारेण 
स्वप्नखष्टेमीयामात्रत्वं स्पष्टतया प्रतिपादितम् । मायायाश्च रामानुज- 
निम्बाकीनुसारेण आश्चयोत्मकत्वं गृह्यत; बल्लभानुसारेण सवंभवन- 
सामथ्यं, शंकरानु सारेण दृष्टनष्टस्वरूपत्वम् अनिवं चनीयत्वं बोपादीयेत । 
तथ्यं तु स्वप्नाऽज्जगतो बिधमित्वमेष प्रतिपादयति । अत एव भास्करा- 
चार्यणापि (मायामात्रं तु --इत्यस्मिन् सूत्रे “ये पुनजोगरितास्थापि 
मायामात्रमिति आभोषयन्ति ते सूत्रकाराभिप्रायं नाशयन्तः नरोतियजनं 

मोहयन्ति" इति रति पादितम् । 'बेषम्योर्च न स्वप्नादिषत्, ( २।२।२६ ) 

१, अन मार ( बर सु° २।१।१४ ) ° १४२४ ( कढकता धं ) 



३९० अहासूत्रपरमुखमाष्यपचक्भौक्षणम् 

इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि तेनैतन्तात्पयं स्पष्टीकृतम्--चे तु बौद्धमताबलम्बिनो 
भायाबादिनस्तेप्यनेन न्यायेन सूञ्नकारेणेव निरस्ता वेदिवव्याः। 
यदि आ्चोऽर्थो नाभिप्रेतः स्यात् किमथंभिदं यतते सूत्रकारः” इत्यादि । 
(नाभाव उपलब्धेः, ( २।२।२८ ) इति सूत्रमपि एतदेव निदिंशति "यत् 
सूच्रकारानुसारेण न जगतो मिथ्यात्वम् । इत्थं यद्यपि जगतो मिथ्यात्वं 
नास्ति तथापि नैतेनेतदायाति यत्तस्य ब्रह्मणः परथक्स्वतंत्रसत्ता षते । 
एतदुकूलेव तस्प्शृत्तिः भारम्भणाधिकरणे समवलोक्यते । भुतिवाकय- 
मपि च “मृत्तिकेत्येव सत्यम्? इति प्रतिपादयति न ठ मृत्तिकैव सत्येति 
सूत्रकारोऽपि च तद्नन्यत्वभिति प्रतिपादयति न तु तन्मिध्यास्वं वदे. 
कत्वं वेति । 

एतेन शंकरस्य जगन्भिभ्यात्वसिद्धान्तो जगन्भायिकत्वसिद्धान्तो बा निरस्यते । 
एतेनैतदवबगम्यते यत्सूत्रकारस्य प्रायः स एव सिद्धान्तो यः शंकरेण 

नतदनन्यत्वम्--( २।१।१४ ) इति सूत्र नन्वनेकात्मकं ब्रह्य, यथा 
युक्षोऽनेकशाखः एबमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म इत्यारभ्य" ̀ --स॒द्- 
द्योऽर्थाः लोके समधिगताः'१ इत्यन्तेन खण्डयितुं चेष्टितः । किन्त्वाघु 
पक्तिषु शंकरेण व्यक्तो माषो न सूत्रकारसिद्धान्तविरोधी, अपि तु 
तत्सिद्धान्ते नाधिकं खमुपलग्यमानसामंजस्यः । तस्य नन हि एकस्य 
बरह्मणः परिणामधमंत्थं तद्रहितत्यं च शक्यं प्रतिपत्तुम्, इत्ययमपि 
विरोधः “शरतेस्तु शब्दमूलत्वात्" ( २।१।२७ ) इति सूत्रस्य जागरूकत्वेन 
निमूल एष । तस्य अन्येऽप्यान्तेपाः रामानुजनिम्बाकोदधाचायेयेथास्थानं 
निरूपणपू्ेकं निरस्ताः, किन्तु भरन्यगौरषमीरिद तेषासुल्लेश्वादरू 
रमयति । 

यत्र तु लस्य स्वंमा्मा एषामूत् तत् केन छि पश्येत्, इत्येषा 
रतिरपि न सबोभावमभिव्यनक्त्यपि तु भात्मनः सवभावमेष । ब्रह्म 
भूयंगतेऽपि सवैस्मिन् न सवं खत्तारितं संजायते अपि तु ब्रह्ष-तद्- 
०५ (सवं खल्विदं ब्रह्मः इति बुद्धि- 
1: ॥ | 

वेद्ान्तसृत्रस्यान्ये सर्वे बृत्तिभाष्यादिलेखकाः येन केनचिद्रूपेण 
परिणामबादं जगतः खत्यत्वं च येन केनचिग्रपेण अवश्यमेव स्वीचक्रुः 
इत्येतदेव दुदृढतया इदं प्रमाणयति यद्धितं जगन्मिथ्यात्वसिद्धान्तो 
बा सुत्रकाराभिमतो नासीत् । मायावादव्यग्रः शंकरः (तदेवमवबिथा- 

१. शां० भा० (ब्रर् सू» २।१।१४) 



चतुथः अष्यायः ३९१. 

त्मकोपाधिपरिण्षछेदापेश्चमे वेश्वरस्येनश्वरतवं स्त्वं स्ेशक्तिमत्तवं च न 
परमाथतो विद्यया भपास्तसर्बोपाधिस्वरूपे भात्मनि ईंशित्रीशिवव्य- 
सर्वं्ञत्वादिव्यवहार 'डपपद्यतेः एवं प्रतिपादयन् कर्मिन् भावप्रबाहे 
स प्रवहन् आस्ते इति सवं विस्मरति । एतदधिकरणीयान्यन्यान्यपि 
सूत्राणि पूर्वोक्तमेव मधं द्रढयन्ति । (भावाच्चोपलबग्धेः" ( २।१।१५ ) 
इत्यस्य शंकरानुसारिणी एव व्याख्या एतत्तात्पयिका यत् जगदेतत्तन्तुनां 
पट इव ब्रह्मणः अवस्थान्तरम् । तथाहि इतश्च कारणादनन्यत्वं कांस्य, 
यत्कारणभावे एष कारणस्य कायमुपलभ्यते, नाऽभावे । तद्यथा 

_ सत्यां दि घट उपलभ्यते, सत्सु च भ्तन्तुषु पटः? । इत्थं च पटस्य 
तन्त्वनन्यत्वमिव जगतो ब्रह्मणोऽनन्यत्वम् । शतेन स्वेथा स्पष्टमेतवू 
यत् शंकरस्य व्याख्यानुसारमेवात्र जगतोऽनन्यस्वस्य न भिथ्यातबमथैः 
शपि त्ववस्थान्तरत्वम् । भभ्रिमं सूत्रम् 'सत्वाच्चाबरस्यः (२।९१।१६) 
इत्येतदपि जगतः सब्रपत्वं प्रतिपादयत् कायकारणयोरनन्यत्वं द्रडयति। 
'पटबच्चः ( २।१।१६ ) ध्यथा च प्राणादिः ( २।१।२० ) एतत्सूत्र- 

दयमपि पूर्वोक्तमनन्यत्वं प्रमाणयति । रूपक्रिययोभंदो दि न किचिदपि 
नवीनमुर्पादयति इति पटाकारसत्राकारमिन्नत्वे प्राणादीनां च भिन्न- 
क्रियात्वेऽपि पटस्य तन्त्वनन्यत्वम् । उदानादीनां च भ्राणवाय्वनन्यत्वम् 
इति सर्वं सूपपादम् । तथा च बल्लमः-“ज्लानण्ियाभेदाख्चैतत्सूत्र- 
ग्यम् , ५ 

८उपसंहारद शेनान्नेति चेन्न श्षीरवद्धिः ( २।१।२४ ) तथा देवादिः 
द्पि लोके ( २।१।२१ ) इदं सूत्रह्मयमेतत्प्रति पादयति यश्चेतनमेकम- 
दहितीयं शहा क्षीरादिषद् देवादिषच्च भनपेदय बाह्यं साधनं, स्वयं 
परिणममानं जगतः कारणम् इति तन्नैसर्गिकशकत्येव जगदेतद्र्यति । 

पवम्-"छ्रस्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ( ०।१।२६ ) तथा 
“भतेरतु शब्दमूलःरवात्, ( २।१।२७ ) एतत्सूत्रह्मयमेतत्मरतिपादयति यत् 
यतो {हि अधिकरतनब्रह्मणोऽसितरवं ब्रह्मपरिणामं च प्रतिपादयति, भतो{न 
करस्नप्रसक्तिनोप्रि च निरबयवत्वशब्दकोपः। यतो हि बरह्मणि विचित्राः 
शक्तयो वतन्ते एतत् “आत्मनि चेवं विशिध्राश्च हि” ( २।१।२८ ) इत्यनेन 
सन्यते 'सर्बेपिता च तदशनात्" (२।९।६०) "विकरणरवान्नेति चेन्तदु म्? 

१. तत्रेव प° १०२२-२ 

२. तत्रेव ( अर सु> ३।१।१५ ) ० १०२५-६ 
३. अणुमाष्यम् ( ब्र स्» २।१।९० ) 

२९१ ब 



+ 4. ब्ह्मसूत्रप्रसुख भाष्यपश्चकषमीक्षणम् 

( २।१।३१ ) शवत्सृश््ठयमेतसप्रतिपा दयति यत्तस्य ब्रह्मणः निरषयवत्वेऽपि 

सर्वशच्छिमशटवं प्रतिपदं प्रतिपादितं बर्तते । तथाहि--“भपाणिपादो 

जवनो श्रहीवा, एवम् “सत्यसंकल्पः, आकाशात्मा, सर्वंकमो, सवकामः, 

सर्वगन्धः, सर्वरखः सर्वमिदमभ्यात्तोऽघाकयनादरः'* । तस्मदिव 

ह्मणः अस्य जगतः त्पत्तिः तथा हि- 

भयः स्बे्ञः सवेविधस्य ज्ञानमयं तपः, । 
'तस्मादेतदु ब्रह्य, नामरूपमन्नं च ग्जायते ॥ 

अतः, (विकरणत्वान्नेति चेन्न तदुकप्ः ( २।१।३१ ) इत्यस्मिन् 
सूत्रे शंकरस्य “्रतिषिद्धसवेबिशेषस्यापि ब्रह्ममः सवशक्तिय्रोगः सम्भव. 
तीत्येतत् भविद्याकरिपितहूपमेरोपन्य।सेनोक्मेष'* इवयेततसरतिपादनं 
न कथमपि संगच्छते । श्रतिप्रामाण्पेन ब्रमणः सत्रेशक्तिप्र्तर प्रसाधिते 
शंकराभिमवाषिद्य।कल्पितदूपमेदोपन्याघस्य खवेथ। सूत्रकारानभि- 
मतत्वात् । 

निरीहं निष्कामं च ब्रह्म कत एतन्निश्प्रयोजनतया जगदुत्पादयती- 
स्येस्य भ्रशनस्थो्तरम् 'ज्लोकबत्त लीलाकेवल्यम्, ( २।१।३३ ) इत्यनेन 
प्रत्तम् । शंकरेणेत्थं तत्सृ्रं व्यार्ग्रातम्--यथ्प्यस्माकमियं जगद्धि. 
म्बर्ना गुढतरसंरम्भेषामाति तथापि परमेश्बर्स्य लीलेब केबलेयम् 
शपरिभिवशक्तित्वात्, यदि नाम लोके लोल।स्बपि क्िचित्सुंमं प्रयोजन. 
मुतपरच्येव तथापि नैवात्र किचित्परयोजनयुतमेितुं शक्यते, -आप्रकाम- 
श्तेः । नारथवृत्तिरन्मत्तपरषृत्तिवो, खष्टिभतेः स्ेक्षुतेश्च ।' 

व्याख्यानं ष्वेतत्सवेथा सूत्रषाराभिभतं किन्तु नेवद्ठिद्नो यदेषं समी. 
चीनतया अ्याख्यायापि वत्सतरं कथं स एव शंकरः एवं प्रतिपादितवान्- 
“न चेयं परमाथेिषया सष्टि्वतिः अविद्याकरिपतनामरूपव्यक्रहारगो चर- 
त्वात् ; ब्रह्मात्मभाबभ्रतिपादनपरत्वाख्चेत्येतदपि नेव विस्मतेडयम् ।५ 

एषं वेदाभिमतवाक्येजंगत उपादानकारणत्वप्रतिषादनपूवे कं तद्वा. 
कयविश्षासेनेव ब्रह्मणो विकारत्वषिरोधं निरस्येदानीम्- 

"वेषम्यनेधण्येन, सापिश्षत्वात्तथाहि दशयति ( २।१।३४ ) 
(न कमौबिभागादिति चेन्नानादित्थात् ( २।१।३ ) 

१. दवे° उ ३।१९ द. छार द।१४।३ 

। | स॑र १।१।९ ४. शां० भ० प्रर १०९१ (ण्पन्माण धं०) 

४५० शार भाग् पूर १०९७ 
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उपपद्यते वाप्युपलभ्यते च, ८ २।१।३६ ) 
, एभिः सूतरेतसरतिपादयति यद् बरह्मणो निमित्तिकारणत्वेऽपि जगतः 

कत्त त्वम् तत्र च धमोधमोवपेद्य खपेक्षो हीरो बिषमां सष्ठ निर्भि- 
मीते । सृष्टौ केषां चिदत्यन्तसुलमाकत्वे केषाविरुचात्यन्तदुःखमाक्त्वेऽपि 
सञ्यमानप्राणिघमोषमौपेश्वया सषटेवषम्येणेश्वरे वेषन्यनेधृण्ययोदुख- 
पपादत्वम । 'सूयोचन्द्रमसौ घाता यथापूषेमकल्पयत् ;' तथा- 

(न ङूपमस्ये् तथोपलभ्यते नान्तो न चादिं च सम्भरतिष्ठाभ 
श्त्यादिश्रुतिस्मरतिभिः बीजां ङुरन्यायेन जगतपबाहस्यानादित्बोपलम्भात् 
-सवेसम्भवोपपत्तेः । 

अन्तिमे सूत्रे 'सवेधर्मो पत्तेश्च, ( २।१।३७ ) इत्यत्र सूत्रकारेण ब्रह्मणः 
सबेधमेयुक्तत्वं प्रतिपाद्य सवधमेबिरोधपरिद्।रो विहितः । पृषस्मिन्न- 
धिकरणे तेन जगस्परबाहस्यानादित्वं प्रतिपादितम् इति प्राणिनां घमो 
धमोपेश्चया जीबात्मनां सुखदुःखान्यतरविशिषत्वं न व्याहन्यते । छि 
स्बेतत् , “सदेव सोम्य इदमग्र भासीत्! इत्येतस्या ब्रह्मणः एकत्वा- 
द्वितीयत्वप्रतिपादकश्चुतेः साक्षाद् विरुद्धम् । सष्टेः प्रागनया श्रुत्या अकि. 
मागावधारणात् । कभमंणोऽभाव इति तदवेदय सष्िषेषभ्यस्य सवथा 
असम्भवः । इत्थं च सृष्टयुत्तरकालं शरीरादिषिभागपिक्षं कमे, कमो 
पेश्चश्च शरीरादिषिभागः इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसव्येत् एतशेषापहाराय सूत्र- 
कारस्य श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्" ( २।१।२७ ) इत्यत्र प्रतिपादित पव 
मार्गोऽभिमवः, भथोत् जगसरवाहस्य अनादित्वेऽपि ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वे 
नैकत्वे न च तस्य सर्वतत्रस्वतंत्रत्वम् , स हि स्वषर्मोपित इति तस्मि. 
स्तथाभूतो न कथिद्ठिरोधः इति संतेपः। | 

शंकरस्य तकोलुसारेण च सूत्रकारस्य ब्रह्मणि वैषम्यनेधृण्यनिरा- 
करणं स्वेथा भसुपपन्नम् । तदनुखारं च वैषम्यनेधृण्ये परमात्मजीबात्म- 
नोश्च कठेत्वमेतः्सबमविद्याजन्यम् । अबिद्याधिनाशे च सबं शूल्यं सम्प- 
शते । 0 शंकरतूत्रकारयोमेतानुशीलनेनेत्थं वदभिप्रायः संतप्त 
शक्यत 

( १) खूज्रकारस्य मतमेतत् पतडजगत् ब्रह्मणः - कायम् , 
खत्यं च । 

(२) एतण्जगद्रचनायां ब्रह्मणो न किंचिदन्यल््रयोजनमपि तु केबलं 
तीलाथेमेव एतस्य खष्टिः । 

१, ऋ. सं० १०।१९०।२ ३. गीता १५।३ 

३. छा० 8० ६।१।१ 
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( ३ ) निरषयवमपि ब्रह्म बा्यसाधनमनपेच्येव निजस्वाभाषिकश- 
क्त्या विश्वशरूपेणात्मानं विपरिणमयन्न कांचिद् भपि विकृतिमापद्यते। 

८ £ ) खत्पत्तिस्थितिप्रलयाभिषासु तिस्रष्वप्यवस्थास्ु जगतो ब्रह्म 
णोऽनन्यत्वम् । 

(५) तस्य न ब्रह्मापेक्षया स्वतन्त्रा स्थितिस्तथापि न तदसत् 
नापि च मिथ्या। 

( & ) नायं संसारो ब्रह्मणो विषतेः अपि तु स्वेच्छया लीलापूणेस्त- 
त्परिणामः। 

( ७ ) जगतो मूलान्वेषो कस्यापि शरीरस्य कस्याश्चिदपि शक्तेः, 
प्रकृतेः, परमाणोः अविद्यायाः, मायायाः एतदपरस्य वा न कस्यापि 
ककेत्वम् । 

सत्यत्वमिथ्यात्व-विचारः 
किन्तु शंकरस्य मते जगदेतद् बरह्मणो भिषतः, बयाबहारिकतयेब 

चैतस्य सत्यत्वम् । ईश्वर-सगुणनद्य-कार्यश्रह्मान्यतमशब्दग्यबहतन्रह्मण- 
श्वास्य निभित्तोपादानोभयकारणत्वम् । यथा चोक्तं वेदान्तसिद्धान्त- 
मुक्तावल्याम् । 

, रण्जुयेथा चरान्तदृषटया सपेरूपा प्रकाशते । 
आत्मा तथा मूढ भया जगद्रपः प्रकाशते ॥ 
भत्मन्येव जगत्सवे टष्टिमात्रमताच्तविकम्। 
उदूभूय स्थितिमादाय बिनश्यति सुहयः" ॥ 

विवेकचडामणौ तु शंकरेण--“सदु ब्रह्म कायं सकलं सदेव, तथा, 
'सृत्कार्यं सकलं घटादि", तद्वा सब्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेव. 
खिलम्" एवं कथमसतः, सन्जायेत इत्यादिना सतो ब्रह्मणः सर्वं कायं 
सदेवेति प्रतिपादितम् किन्तु+ इयथ्मिदानीमनुयुयुक्षा सम्पश्यते अपि 
कस्य चिन्मते जगन्मिथ्या वतेते ? एतस्य चोत्तरं स्वीकारगप्रतिषेधोभया- 
त्मकत्वेन दातु शक्यते । प्रष्टुश्च (मिथ्या, शब्देन कः अभिप्रायः अत्र 
बास्य अभिखन्धिः । तत्र जगतः सत्तेव न वतेते भस्मिन्नथं न जगतो 
भिध्यात्वम् , जगतो व्यावहारिकी सत्ता बतंते नेतत्केनापि वेदा 

१, वे° ति० भु° पूर्वादि २१।२२ २. विण० चू° इलो २३१ 
३.४. तत्रैव श्लो° २५३ 
४, विवेकचुडामणिः धत्यशंकराचा्यरचित इत्यत्र घ था खन्देहः । 
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न्तिना स्वप्नेऽपि भस्थीकत्तः शक्यते । शश्धङ्गवदाकाशकुघुमवस्च 
जैतउजगदखत् शल्यं बा बतंते । शंकरानुसारेण ठु चमस्वप्नपदायौ- 
नामपि प्रातिभासिकसत्ता बतेते-ञ्रमन्ञानस्यापि बस्तुश्चल्यनिषिं- 
बयत्वाभावात् । किन्तु भिथ्याशब्दस्य पारिभाषिकाथेप्रहणे अयं 
संसारो मिथ्या, इति कथनेन कोऽपि दोषः । सदसद्धिभत्वं ( जनि 
व चनीयत्वं ) हि मिथ्यात्वम् इति भिथ्याशब्दस्य पारिभाषिकः 
अर्थः । सत्त्वं च त्रिकालाबाधित्वम्। तच्च न बतंते जगतः इत्यस्मिन्न- 
ऽवश्यं तन्मिथ्यात्वम् । | 

विज्ञानवाद खण्डयता शंकरेण “बे घम्योश्च न स्वप्नादिवत् (*।२।२६) 
इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये स्पष्टमेतत्प्रतिपादितं यन्नेतडजगत्स्वप्नवदतते- 
वेधम्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । कि पुनवैध््यम् ? बाधाबाधा- 
विति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य“ ---अपि च 
स्थत्िरेषा यत्स्वप्नदशनम् । उपलग्धिस्तु जागरितदशेनम् । तत्रैवं 
सति न शक्यते वक्तु भिभ्या, जागरितोपलन्धित्वात्; स्वप्नोपलग्धि- 
बदित्युमयोरन्तरं स्वयमनुमवता?--- । इत्यादि । 

जगद्विषये रामाच॒जाचायेस्य धारणा 
रामानुजमते ब्रह्मणा सह जगतोऽपि नितरां सत्यत्वम् । नव 

तस्य मायायाः व्याबदह्रिकविजम्भणमात्ररम्; इत्ति नित्यपारमार्थिक- 
सत्ताकम् । किन्तु सदपि तत्परमेश्वराधीनं न स्वतन्त्रम् । अंशिनः 
परमेश्वरस्य. संसारोऽयमंशः । शरीरिणश्च तस्य जगच्छरीरम् इवि 
शरीरं यथा भआत्माधीनं तथैव जगदिदं परमेश्वराधीनम् । इत्थं चेक- 
परमेश्वर एव पूणेस्वतंत्रः । एवं रामानुजसिद्धान्तोऽप्यदरेतवाद् एव किन्तु 
तस्य ब्रह्म न शंकरस्येव निगुणं, निविशेषं चिन्मात्रमपि तु स्बिशेषं 
सगुणमितीयान् भेदः । एतद्विशिष्टतायुक्तत्वेनैव हि स विशिष्टादवेतबाद 
५ । यस्मिश्च मते पएतञ्जगदू बास्तबिकपरमेश्वरस्य बास्तविकी 
सख्िः | 

जगतो भिथ्यात्वस्वोकृति श्रौन्तिः । सतो ब्रह्मणो जायमानत्वात् 
भस्य जगतः सत्यत्वम् । प्रत्यक्षस्य ह्यस्य भिध्याबादनं न कथमपि 

१. शां० भा०( ब्र° सू० २।२।२९ ) 
2. द्टग्यम् “अंशो नानाग्यपदेशात्* ˆ“ इति सुत्रीयं धीभाष्यम् । 

तथा सेकेड बुक्स फ् दि दैस्ट (अष्ट जत्वारिश्तमसंचिका) ° ५८० 
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शक्यते बक्सुम् । ब्रह्मपरिणामत्वेनास्य जलदहिमशिलाबत् व्यवहारः । 
जलस्य हिमल्पेणाषस्थितिरिव ब्रह्मणो जगद्रपेणावस्थितिः । काल- 
मानुसारं च तस्यैव स्वकारणे विलीने तदस्तित्वाभावः। कारणस्य 
गवतो नित्यत्वे हि तत्कार्येणापि अवश्यं नित्येन भाव्यम् । राजसम्पत्ति- 
विरहितो हि को नाम जनो राजा मन्येत ? इत्थसैश्वयमन्तरेण ( जग- 
इूपतदेश्वयस्य विनाशशालित्वेन विनाशे तदवस्थायां तद्राहिव्येन ) 
कथ मीश्बरस्य नित्यैश्वयसम्पन्नत्वं सम्भवेत् १ परमेश्वरो हि जगत्तो 
रक्षकः पालकश्चेति जगतो मिथ्यात्वे स मिथ्याजगतः पालको रक्षकश्य 
स्यात् ; व्याप्याभावे च परमेश्वरस्य व्यापकत्वमपि व्याहन्येत । 

जगति स्थिता बयं स्वयमपि जगद्गपा एवेति रात्रिदिवं दशेनभक्षण- 
पानघ्राणस्पशंनभवणेत्यादिक्रियाकलापव्यवहारव्याप्रतस्यास्य जगतो 
मिथ्या स्वस्वीकारो जीवतोऽपि कस्य वित्पुरषस्य 'मृतोऽहम्? इति 
ग्यवहारबदसत्यः। 

संसारस्य मिथ्यातववादिनः पुडषाः स्वप्नवदिद्ं जगन्मिथ्या भाकल 
यन्ति किन्तु स्वप्नस्य मिथ्याकलनसपि मिथ्यैव । स्वन्नो हि स्वप्न 
दशायां न मिथ्या तदवस्थायाः सुखदुःखे हि तस्मिन् काले भुग्येते 
इति तदानीं तयोः सत्यत्वम् एवमेव जाप्रदवस्थायाः सुखदुःखे जाप्रद्- 
बस्थ। यां भु्येते इति तयोः सत्यत्वम् । उत्पन्नस्य हि सुतस्यानन्दस्य 
च पितुदुःखस्य पवमेषान्येषामपि लोकिकागणित -सुखदुःखादीना- 
मनुभवः प्रतिदिनं क्रियते ति कथमेकपदे एवैतेषां मिथ्यात्वं कत्प्येत | 
एतासां ्यवस्थानां वैषभ्यपरिपूणेत्वेन परिवतंनशीलत्वात् स्थायत्व।- 
भवेनापि मिथ्यात्वं षक्तुं न समीषीनम् । कायेप्रपंचश्चेव ब्रह्मणः 
परिणामः इति परिवतनस्वभाव एवैषः। 'सूयोचन्द्रमसौ घाता यथा. 
पूवेमकल्पयत्ः इति नियमेन दिबस्प्यथिव्योः, सूयोचन्द्रमसोरपि च 
सदे कतवस्थितेरभावात् । इत्थं व्य्ट-समष्टि सबशूपेणास्य जगतः 
सत्यत्वम्" इर्यत्र न कथ्चितसन्देहः । भयमेव भावः पाश्चास्येन दाशेनि- 
केन मेक्स्टटरदहै रिसनमषहोदयेनेकेन महता दाशैनिकतन्त्वविदुषा स्वकीये 
मोनिऽम एण्ड रपुरंलिज्मः इति भ्रन्थे हत्थं प्रतिपादितः-बिद्चितो- 
भयोः सत्यत्वं ब्रह्या्ितत्वं चेति न मिथ्यात्वम्" । 

रामानुजसिद्धान्तः अधिकांशतः मेदाभेदसिद्धान्तं संवदते इति 
“अंशो नानाव्यपदेशात्-इत्यादिसूत्रस्य श्रीभाष्यतः स्पष्टं॑प्रतीयते । 

१. रामाजुजमकतिद्रांनभ् ए २५ 
द, (मोनिज्म एण्डप्लुरेकिञ्म' पू० २१९ 
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वथाहि--उमयथा हि व्यपदेशो श्रयते । नानातवश्यपदेशस्तावत्स्॒र्व 
स॒भ्यरव -नियन्तुःव- नियाम्यतव- स्ेश्चत्वान्ञत्व-स्वाधीनर-श्द्धत्वाश्चदधत्व- 
क्ल्याणशुणाकरततद्विपरीत-स्वपतिष्व-शेषत्वादिमिरेश्यते । अन्यथा 
वासेदेन व्यपदेशोऽपि-तन्त्वतमसिः “अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादिभि- 
देश्यते+ | 

किन्तु इत्थं नियम्यत्वेन, जगतो ब्रह्मणः शरीरत्वेऽपि, शरीरिणो 
बरह्मणो जागतिकदोषराहित्यम् , सशरीरत्वे कम॑पारषश्यस्य भनेकान्ति- 
कतया सत्यसंकल्पस्य ईन्धरस्येच्छामात्रेणेव तदिच्छानुरूपशरीर. 
सम्बन्धसम्भवात् । स्पष्टीक श्चायमेव भावः 'अन्तस्तद्ध्मो पदेशात्? 

` ( १।१।२० ) इति सूत्रे भीभाष्ये रामायुजञेन-“परस्येव ब्रह्मणो निखिल- 
देयप्त्यनीकान्तज्ञानानन्वेकस्वरूपेत्याद्निा सारभ्य- नारायणः इति 
पयन्तम् । | 

एवं च शरीरिणो जीषात्मनो दोषयुक्तत्वेऽपि न ब्रह्मणोऽपि सशरी- 
रत्वे सदोषत्वम् । एतदेव रामानुज्ाघा्येण 'सम्भोगप्रा्तिरिति चेन्न 
वेशोष्यात्” ( १।२।८ ) इति सूत्रे श्रीभाष्ये इत्थं समादहितम्-- जीबस्येष 
परस्यापि ब्रह्मणः शरीरान्तवतित्वमभ्युपगतं चेत् , तदढदेव शरीरसम्बन्ध- 
अयुकसुखदुःखोपभोगभ्रापिरिति चेत्तन्न दहतुवेशेष्यात्--"- “ˆ तथा च 
शरुतिः (तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति अनशनन्नन्यःग अभमिवाकशीतिः?। नहि 
बरह्मजीववत्कमं करोति । जीवो हि कमं करोतीति तत्फलभाग् अबति । 
ह्मणस्तु कम केवलं लीलैव न तत्कर्मणस्तत्र कथ्चिरपभावः । तत्कमं च 
केवलं सभैस्थितिनाशाथेमेवेति ब्रह्मणः शरीरमपि संसारः कारणतया 
ब्रह्मसम्बद्ध एव वत्परिणामः । स्पष्टं चैतत् “परिणामात् इति सूत्रे 
भीमाष्ये-^एषं स्वस्मात् विभागान्तया परमात्मनेकीमूतात्यन्तसुदम- 
चिदविद्रस्तुशरीरात्-जगद्।कारेण परिणामः* श्रयते । 

रामालुजमतेनेत्थं जगतः; परिणामे स्वीकृतेऽपि नात्रो पदिश्यमानस्य 
परिणामस्य परस्मिन् ब्रह्मणि दोषावहत्वम् भव्युत निरंङुरोश्बयोबहत्वमेवे- 
त्यभिप्रायः । एवमेव हि परिणामः उपदिश्यते-'भशोषषेयप्रत्यनीक- 
कल्याणेकतानं स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणं सषज्ञं सत्यसंकल्पम् ˆ“ -“ 
यं परथिवी" न वेद् | 

१. दा० भा० प° २८३ २. रा० भा० पू* १३८ 
३. तत्रैव धू० १५१ ४, तत्रैव प* २१५ 
४५. तत्रैव प° २१४ 
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भह्मपरिणामत्वेनेदं जगत् ब्रह्मध्याप्तमिति स्वीढृत्य ब्रह्मण एकत्व- 
स्वीकृत वपि नेतस्यैषोऽभिप्रायो यउजगतः सत्तैव न षतंते । वेदवाक्यानां 
भत्यक्षरप्रमाणत्वेन तत्रैवेकत्वानेकत्बोभयवाक्योपलम्भेऽपि शंकरमते. 
ऽभेदप्रतिपाद्कश्चुतीनामेष प्रामाण्यात् सेदकल्पनायाः असत्यत्वात् | ̀ 

रामानुजाचायेमते च भेदामेदभ्रतिपादकोभमयश्रतीनां प्रामाण्यम् । 
तयोरेकतरभावपभरतिपादकवाक्यानां प्रामाण्यभितरेषां चाप्रामाण्यमित्य- 
स्यासमीचीनत्वात् । व्यक्तेः ( देववृत्तादेः ) एकत्वे अपि शरोरशेरितवेन 
तत्रापि भेदस्य स्पषटत्वभिति भेदाभेदोभयप्रतिपादकधरतिधु न परस्परं 
भेदः । अभेदप्रतिपाद कवाक्यानि हि एकस्मिन् त्रीणि प्रतिपादयन्ति, 
सेद प्रतिपादकानि च पाथक्येन तानीतीयान् बिरोषः । इति जगतो 

+भिध्यात्वकल्पना आन्तिः । अत एव निम्बारकाचार्यण परिबर्तन 
शीलत्वेऽपि न जगतो भिथ्यात्वमपि तु सत्यत्वम्१ इत्युक्तम् । 

जगद्विषये निम्बाकंसय धारणा 
एतद् दश्यमानं जगत्कस्मादुदपथत, कश्चास्योर्पादकेन सहास्य 

सम्बन्ध इति वि चारशील्लस्य मानबमस्तिष्कस्य साधारणः प्रश्नः, तत्रान्य- 
माष्यकाराणां स्रीष्रपि प्रातिस्विकधारणाघु निम्बाकंस्थेतत्कथनं यत् 
दश्यमानमेतऽ्जगत् नाकस्पादुदपथत --उत्पन्नस्य हि बस्तुनः ` पूववर्ति- 
यत्किचिर्स्वोपादानाषलम्बनपृक्वकञनियमात् । कारणं विना च काव. 
स्योत्पस्यखम्भवात् । सुतरां नेतदनुमानेनापि सिभ्यति यत् एतज्जगदे.- 
कान्तासद्वस्थातः अकस्मादु दपद्यतेति । 

सदेव मोम्येदमम्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् । . तद्धेक आहुरसदेवैक. 
मप्र भासत् एकमेवाद्वितीयम् , ( १) तस्मादसतः, सज्जायत । 
( २) छतस्तत्सौम्येवं स्यादिति हो बाच कथमशतः सज।येतेति । 
ससत्वेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । (३ ) ब्रह्म वा इदप 
भासीत् › (४) "आत्मा वा इदमप्र आसीत् । नान्वरिकचन भिषत्' 
इत्याद्नेकध्तयः ब्रह्माणो जगदुपादानत्वमुपविशन्ति इति तदेश ब्रहम 
जगद्रपेण प्राकाशतेति निश्चीयते । तेत्तिरीयोपनिषदो शरुगुवल्ल्थां “धगुर्- 
धारणि: ब्रहमह्ञानाथं बरणं पितरमुपससार, तस्मा एतरप्रोवाच अन्नं राणं 
चष्चः भत्रे मनो बाचम् इति । तं होवाच "यतो वा इमानि भूतानि त ५ 

१, न° भार ६७० २. छा ® ६।२।१ 
। £ ॥ 0 ¶।६।१० 
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जायन्ते येन जातानि जीषन्ति यल्मयन्त्यभिषंबिशन्ति तदिजिश्षासस्व 
तदुब्रहयेति । करमशः स तपस्तप्त्वा अन्ते भनन्दादुष्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसम्बि- 
शन्तीति निश्चितवान् । इत्थं चाभिरन्याभिरपि शरुतिभिरानन्दस्वक्पं ब्रह 
जगतो मूलमुपादानं तिभ्यति । किन्तु यदुपादानं वस्तु न तत्स्बोपादानतो 
भिद्यते अपि तु तत् स्वोपादानवस्तुरूपान्तरमात्रम् । सुबणेनित्निव- 
वलयङ्कण्डज्ञादीनां सुवणेस्येव रूपविशोषवत् नामरूपमत्रस्येव तत्र 
बेशिष्टथात् । इत्थं च कायंस्थानीयवस्तुनः स्योपादानकारणस्वरूप- 

- त्वेन रूपान्तरनामान्तरमात्रस्वात् तदुपादानवस्तुनः स्वह्पे गुण- 
समूहे च सम्यग्क्षति सति तदुपादानीयसवेवस्तुज्ञानं सम्भवति । एतत्त. 
भ्यमिध्यं शत्या दृष्टान्तेन स्वयं श्रकाशिवम् -यथा सौम्थेकेन सृत्पिण्डेन 
सव सरण्मयं वि्ञतं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामेयं मृत्तिकेस्येब 
तु सत्यम्! । 

इत्यं च कायस्थानीय-वस्तुनस्तदु पादानकारणवस्तुनश्च वस्तुगत्या 
भभिभ्नत्वम् । भगवता वेद्डयासेनापि च पूर्वो्तशरत्याघारेण (तदनन्यत्व- 
मारम्भणशब्दादिभ्यः, ( २।१।१४ ) इति सूत्रं विर्बय्य पूर्वोकमेष ददी. 
छतम् द्वितोयाभ्यायभ्रथमपादे पूरे ्सूत्रपरवतिंसूत्रपंचके एवैव मीमांसा 
पष्टीकृता “यथा च प्राणादिः, ( २।१।६६ ) इति सूत्रे श्रीमच्छकराचार्येणा- 
प्येतदेबोक्तम्--“अतश्च छ्रतस्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात् तदन्यत्वाखव 
सिद्धेषा श्रौती प्रतिज्ञा-'येनाभ्रत श्रतं मवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञा 
तमिति? । 

इत्थं च जगदुपादानकारणत्वेऽपि जगद्पेश्षया ब्रह्मणो उयापकत्वेन 
जगतस्तदं शमात्रत्वम् । बस्तुगत्या तु प्रन्थारम्भ एव भगवता सूत्रकारेण 
ह्मणो जगदुपादननिमित्तोभयकारणत्वं प्रतिपादितमिति तस्य याप- 
कत्वं जगतश्च व्याप्यत्वेन तदंशमात्रत्वम्। यथ। च घटोपादानकरण- 
मृत्तिकाभ्यापकं वस्तु घटश्च मृत्तिकाया व्याप्यम् इति तस्या अंशमात्रम् ; 
शवं जगदपि स्वकारणस्थानीयन्रहमणोऽरामात्रम् । 

एत द्षश्यमेवं वक्तं शक्यते यत् कारणस्थानीयं बस्तु यथा सबोत्मना 
परिवर्तितं कायेवस्तुरूपे परिणतं संजायते तथैव रीत्या श्रद्यापि सवौ. त्मना परिवर्वितं जगद्रूपेण भातमानं पवणमयत् , किन्तु नैतसवंगवभ्- 

~ चम कमरा 

१.० उ०प्रण खण्ड २. छा० ६।१।४ 
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यतो हि रतिभिः सूत्रकारेणवा न कापीत्थं निदिषटं यत् ब्रह्म जगत 
केवलं खष्टिमेष करोति भथोत् जरद्रपेण तत्मरकारितमात्रं करोति अपि 
तु तज्जगत्प्रकाश्य, परिकालयत् , नियमयत् चान्ते तक्ञयसाघनमपि 
करोति इति । वस्तुगत्या भतिञुदूतं परिषतेमानं जगत् नूतनाकारेण 
प्रकाशमानं संजायते इति ब्रह्मणो लयकारिणी शक्तिरपि सदा तत्र बत- 
माना बिनाशकाय सबंदा खम्पादयति । एतौ च सरष्टिप्रलयौ तस्य ब्रह्मण 
स्वरूपगतस्थितिसाधिकया नियन्तुत्वशक्त्या पुनः नित्यं नियम्यते 
इति जगन्मात्रे एव ब्रह्मसत्ता न पयोप्नोति पि तु जगत् प्रकाशितं 
छृत्वा तत् जगदतीतरूपे घतते । पतच्च तत् जगदतीतरूपं न॑तत्स्थूल- 
सूदमकूपेण प्रकाशितमेव डजगत् , “पादोऽस्य विश्वाभूतानि,, "विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतः इत्यादि शभरतिस्मृतिषु स्पष्टतया तदु 
खात् तदितरदपि इति निश्चीयते, इ्दारण्यकोपनिषदः द्वितीयाभ्यायस्य 
ठृतीयो ब्राह्मणः खबं एतद्धिषयकः । तत्र गार्ग्येण बालाकिना पृरष्टोऽजात- 
शत्रू राजा शरीरस्थाधिकरणादि सञ्चुपबण्यं ठृतीयन्राद्यणे श्ह्मणः सम्पूण- 
स्वरूपं ब्णायतुं प्राबतेत । तत्र च ठृतीयन्राह्मणस्य प्रथमवाक्ये उक्तम् । 

वे बाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूत च । मत्य चामृतं च स्थितं चः 
यच्च सच्च त्यच्च । 

भयं भावः- ब्रह्मणः स्वरूपद्यम्-मूत ( मूतिमत् ) अमूतेम् ( मूति 
हीनं ) सुचमं च; एकं मत्यं दृष्तो मरणघमम ( परिवतंनशीलम् ) द्वितीयं 
चव अमत्यम् ( दृष्तः अपरिवतेनशीलम् ), एकं स्थितम् , स्थिरम् दृष्टि 
गो बरयोग्यप् , दहितीयं च यदुगमनशीलम् , एकं सत् बिशोषबस्तुरूपा- 
बस्थितम् , हितीयं च स्यत् भनिरदेश्यम् अप्रत्यक्षयोग्यम् । 

ब्रह्मणः स्वरूपस्येदं बणेनं तस्य जगद्पबणनम् । अतः परं हिती- 
यतः पंचमबाक्यपयेन्तमेतद्धिेषेण स्पष्टीकृतं वतेते । तथाहि तदेतन्पृतं 
यदन्यद्वायोश्चान्तरिष्षाच्चंतन्मत्येम् ( क्षित्यप्तेजांसि ) पएतस्स्थितम् 
पतत् सत् । 

ठतीयस्मिन् वाक्ये चोक्तम् शथामूत बायुश्चान्तरिक्षं चेत्यादि । 
चतुथबाक्ये च-अथाभ्यात्मभिदमेब मूतं यदन्यसप्राणाच्चेत्यादि | 

अतः परं पंचभवाक्ये-अ्रथामूत प्राणश्चेत्यादि । 
वस्तुतः धित्यप्तेजोरूपस्येव स्थुलभूतश्रयस्यास्तित्वं स्पष्टतो दश्यते । 

अकाशाश्चातिसुददमं निरषयवं सबेव्यापकं बस्तु इति केनापि बिशोषषस्तु 
श्पेणेन्द्रियादिना नाद्ुभवितुं शक्ष्यते । सुदमत्वाच्च वायुरपि न कथमपि 
अषयवनिरिषटसूपेणालुमवविषयः इति पूरेमेव पजिष्यादिस्थूलमूतत्रयमेव 
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मुख्यरूपेण ब्रह्मणः स्थितिशीलं मूत्तंरूपदयु्वा बायुराकाशश्च तस्यामूतं- 
रूपं श्रतिभिः प्रतिपादितम् । वद्नन्तरम् पादस्यान्विमे षष्ठवाक्यप्रथमांशो 
हरिदरारञ्चितबद्ञसदहशपीतवणेनादिना तस्य पुरुषस्य रूपं बणेयित्वापि 
नैतत्सवेसन्तापहारकमोकषप्रदं हूपमपि तु सुतरां परिच्िभमितिमोक्ष- 
मुिश्येव ब्रह्मजिज्ञासायां पश्चाद्रतिन्यः । भथात अदिशो नेति नेति 
नहेतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । 
भराणा बे सत्यम् । तेषामेष "सत्वम् इरयादिश्रतयो न्रह्मणो मोक्षप्रषं 
रूपं वणेयिलुं ्रृत्ताः। एतस्य बाक्ष्यस्थैतत्तात्पयं यत् मूतं चामूतं च 
( स्थूलं सुद्धमं च ) एतदुभयम् उभयोरेतयोः सांरमूतः पुरुषश्चे- 
तत्सवं ब्रह्मण पव स्वरूपम् । कितु एतद तिरिच्य (ख्यस्य सत्यम्? 
एतन्नाम्ना प्रसिद्धं तस्य अपरमपि श्रेष्ठं ङ्पम् । सत्यपि जगद्रूपित्वे 
तदतीतशूपेऽपि ब्रह्म स्वयं बतंते इति जगतो ब्रहमांशस्वेन बणेनं भरते. 
रि्राय एतन्निःसन्देहम् । पूर्वोक्तषषठवाक्यान्तिमांशमेषाभिलक्तय भगवान् 
सूत्रकारस्तत्सिद्धानुकूनमेव- 

शर्ते तावत्वं हि प्रतिषेधति ततो त्रवीति च भूयः, ( ३।२।२२ ) 
इति सूत्रं िरचितवान् । अनेन च सूत्रेण पएतत्ममाणितं यत् भथ 
नामधेयं सत्यस्य सत्यं, प्राणा वै सत्यम् , तेषामेष सत्यम् एतस्याः श्तेः, 
जगतः भिभ्यात्ववणने, न तात्पयम् अपि तु जगतः भपि ब्रह्मण एव 
एकं रूपं स्पष्टतया उक्तवा भगवता सूत्रकारेण एतस्प्रमाणितं यत् जगदु 
नरहमर्णोऽशसमात्रभिति सुतरां तेन सह ब्रह्मणा मेदाभेदसम्बन्धः । 

जगदिषये मध्वाचायथैस्य धारणा 
मभ्वमते प्रकृतिः जगतः उपादानकारणम् ईश्वरश्च निमित्तकारणम् 

इति तत्छष्टिः सांख्यसमानैव बतंते । एतन्मते पतञ्जञगत् शंकरसिद्वान्ते 
इष न मायिकमपि तु सत्यम् , . परमात्मा च तन्नियामकः । कालदटधा 
ष्व तदसीमसताकम् । ज्ञानं हि यदा न निर्विकल्पं तदा तद्विषयस्य 
दृश्यस्य वा अवश्यमेव सत्यत्वम् । ज्ञेयस्य सत्यत्वमन्तरा न श्षानस्य 
स्फूतिः। तस्येतत्कथनं यत् कायं क्षणिकमपि सत्थम् । सत्यस्य ज्ञानं 
बिना नासत्यस्य ज्ञानम् । "शतद्स्तिः इति प्रामाणिकन्चाने एव “एव- 
न्नार्ति, पतब्छानं प्रतिष्ठते । पतन्नास्ति इति कथनेनैव यस्य कस्य 
चिदपि बस्तुनः सन्ता प्रमाणीक्रियते । यदसत्यं न तञ्ज्ञानस्य बिषयः 
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भषितुं शक्नोति । न तन्मिथ्याज्ञानस्यापि बिषयो न चापि कायेकारण- 
भावसम्बन्धेन सम्बद्धं भवितुं शक्नोति इति जगतो भिथ्याप्रतिपादकाः 
कार्यकारणनियमानुल्लंघयन्तः स्वभतिन्चाषिरोधं कुवन्ति । 

इत्थं भध्वमते एतत् जगदू रउजौ सपं इव न मिथ्या तथापि घट इव 
विनश्वरं बवेते । किन्त्वेतदिहावधारणीयं यदू यश्चपि जगन्न मिथ्या 
तथापि तत्सत्यमपि नास्ति । त्रिकालाबाधितसत्ताकमेव हि सत्यम् , 
सत्यं च तदेव यन्न मिथ्या इत्येव॑भूता सत्यता केवलम् ईश्वरे तदीय- 
शक्तौ चेव सम्भवति--“ततो बिबतंवादिनामिव रब्जु षषेवन्न मिथ्यात्वम् , 
छिन्तु घटवन्नश्वरत्वम् एव तस्य । ततो भिध्यात्वाभावे अपि त्रिकाला- 
व्यभिचाराभावाउजगतो न सत्यत्वम्, बिबतंपरिणामासिद्धत्वेन तदोष- 
दयामाववस्येव हि वस्तुनि सस्वम् बिधीयते यथा परमात्मनि 
"तच्छुक्तो वा, | 

"सदेव सोम्येदमप्र आसीत् इत्यत्र “सत् शब्दो ब्रह्मणः तत्सुदम- 
शक्तश्च चोतकः इति उपनिषदः प्रतिपादयन्ति । परमात्मनः सृदभशक्तिः 
विभिन्नशूपेषु आत्मानं प्रकटीकरोति शत्याधारेण सत्कायेबादसिद्धान्तः 
उत्तमो बक्तुं शक्यते किन्तु प्रश्नः अयमुपतिष्ठते यदू यदि जगतः 
उपादानम् ।सत्" भर्ति तदा अनेन जगता अपि स्वकारणेन इवं 
नित्येन माभ्यम् । यदि च तदनित्यं तदा कथं न छ्युकतिरजतमिष 

श्रात्तिमास्िकत्वेन भिथ्येति फलतः विषतेसिद्धान्तः किमथ न भ्रामाणिको 
मन्येत । पएतस्यैतदुत्तरं यत् कार्यकारणगुणयोः समानत्वं न नि्धित- 
रूपेण वक्तुं शक्यते तद्धि व्यभिचरितम् । अग्निकिरणेषु हि न दादकता 
शक्तिरवलोकयते एवमेव श्युक्ती प्रतीयमानसपि रजतं प्रातिभासिकतया 
रजतत्वेन प्रतीयमानमपि नालंकाराथुपयोगीत्येवमगणितवस्तु काये- 
कारणत्वेन विशेषगुणवस्वेऽपि वस्तुगत्या विभिन्नकायेत्वम् । एवमेवा- 
्रापि एकष्य वस्तुनः मिथ्यात्वेन प्रतीयमानस्वेऽपि भिथ्यात्वगुणान- 
भिभूतत्ेन तन्नेसर्गिंकगुणवत्त्वं सम्थवति । 

दश्यमानमेतत्पत्यं जगद् यद्चपि निःसन्देष्टं परिवतेनशक्तिसम्पन्नं 
तथापि नश्वरम् । किन्तु नश्वरशग्येनेह एतन्तात्पयं यत् एतड्जगत्स्व- 
भकृतौ-परमात्मशक्तौ, यतश्च तदुत्पद्यते, ठयुतकरमेण पुनरपि लयं याति । 
पतब्जञगदस्माकं भयोज्ञनानि साषयति इति अनेन सहास्माकं दशन 
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स्पशौ-घ्राणादिष्यवहार एष केवलं नास्य सत्यत्वे प्रमाणम् । भस्माकं 
क्छियात्मकव्यवषहारा हि जागतिकबस्तूनां सत्यतारहितान्धपरम्पराणा- 
माधारेष्वपि प्रवतितुं शक्यन्ते । पारस्परिकबिश्वासनिदितपरम्पराप्रवाहो 
जागतिकवस्तूनां सत्यत्वं तदीयं विषयचेतन्यत्वं वा विनैव केनाप्याघारेण 
प्रमाणयितुं न सम्भवति इति परम्पर।प्रषाहस्तेषां प्रामाण्यमपि प्रमाण- 
यितुमक्षमः | त्थं चैतञ्जगन्नासत्यं नापि च नित्यम् किं च, सत्यमपि 
न अनेनैव दृश्यमानलूपेण सवेकालाबस्थायि अपि तु भन्ते पुनरपि 
परमात्मनः शक्तौ लीयमानं स्वकीयाव्यक्तदशां पराबतेते । अस्मिन्न्थं 
सत्कायपरिणामयोश्भयोः सिद्धान्तः प्रामाणिकः११ । 

एतस्रतिपादनं तु सबेथा असंगतं यत् आदौ मुख्यतया न कथमपि 
सत्ता आसीत् तथा अन्तेऽप्येतत्स्षेथेव समाप्स्यति । शाश्वतसत्यं हि 
सवंदैवैकातम्यरूपेणेकविधमानन्दमयं तिष्ठति इति जगदेतच्छुचिरजत- 
भिव प्रातिभासिकं बक्तुं न शक्यते । अतः कारणव संसारः ब्रह्मपर. 
णामो न तु सपं इव तदिवर्तो व्याख्यायते । स्वकीयालौकिकशक्तिसम्पन्नः 
परमात्मा एकाकी सन्नपि जगत् सजति । स्वक्पसाम्यादेव च तस्य खष्टिः । 
साघनमन्तरेणापि च स्वेच्छयैव स॒ सवं कत्तु स्वतन्त्रः भत एव तद्- 
नन्यत्वभारम्मणशब्दादिभ्यः (९।१।१४) इति सूत्रे भाष्ये मभ्वेनोक्तम्- 

परतन्त्रो पेक्तेत स्वतन्त्रः किमपे्चते । 
साधनानां साधनत्वं यतः छि तस्य ग्खाधतेः ॥ 

षटसन्दर्भं चायमेवभाव इत्थमभिन्यक्तः--(भतोऽचिन्त्यसंख्या- 
स्वरूपादच्युतस्यैव तव परिणामस्वीकारेण व्रबिणजातीनां द्रब्यमात्राणां 
सृल्लोहादीनां विकल्पा वेदा बटङुण्डलादयस्तेषां पन्थानो मागौः प्रका- 
रास्पीरेवास्माभिरूपमीयते न तु कुत्रापि भमरजतादिभिः" ।> इत्थं च 
परमारमनः जगतो मूलकारणत्वस्वीषृतिरसंगता। यवि चैतजगत् 
शाश्वतम्- यथा च एतदस्त्येव-तदा कारणात्मकम्रक्किया निरथव; यदि 
च नितरामसत् तदा तथाभूतस्य जगतः खत्पादनषिषयककारणप्रक्रिया- 
विचारः भपि व्यथः अतश्च एतञ्वगत न सर्बंथा सन् नापि च सर्वथा- 
असत् अपि त्वव्यक्तरू्पेणासत् । सृत्पिण्डे अव्यक्तल्पेण घटस्तिघति, 
परमात्मनो नेसगिकशक्त्याश्च विनिधितविधप्रक्रियया तद्वास्तबिकं 

१. तत्रेव प° २५९ २. म० भा° ( बण० सू° २।१।१४) 
३. षटूघन्दभः ४० २६० 
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ख्पं घारयति ( बास्तविकसरूपेणाभिन्यक्तो भवति ) अतः सकलान्लानो- 
त्पादिका जीवात्मनो भाया परभात्मनः शक्तेः कारणमिति स्वीकृतिः 
सर्वथा असंगता । परमात्मा स्वतन्त्रः, सर्वशक्ति सम्पन्नः सर्व॑सष्टा, सष. 
सांसारिकवस्तूनामाघ्रयश्च वतते इति जीवात्मनः स्वशक्त्या भ्ञानेन 
वा भस्य जगतो रचनाकल्पना सवेथा असमुचिता। परमात्मा 
वस्तुतः सत्यः इति सख न छिमपि भिध्या वस्तु ससुत्पादयसि-- 
'सत्यस्वाभाविकाचिन्त्यशक्िः परमेश्वरः तुच्छमायिकमपि न कयोत् १ 

जगद्िषये बल्लभाचायेस्य धारणा 

जगतो बिषये वल्लभः अविकृतपरिणामवादी वतेते । जगद् वस्तुतः 
बरह्मात्मकमेव । चिदानन्दयोस्तिरोधाने केवलेन सद्रपेणेव ब्रह्मणोऽभि 
ञ्यक्तिजंगदुख्यते । तब्रूपेण ब्रह्मणः भाविभोवतिरोभाषावेषव सष्टिप्रलयौ 
ब्रह्मरूपेण च जगत् नित्यं सत्यं च वतते न मायामिथ्या स्वरूपम् । 
खष्टिः प्रलयश्च ब्रह्मण एव शक्तिः । शक्तश्च शक्तिमता सहाभेदसम्ब- 
न्धः इति जगन्न मिथ्या नापि च ब्रह्मणः नितं भिन्नम् । अहिङुण्डल- 
बश्च न्रह्मणा सह जगतोऽभेवसम्बन्धः । छकुण्डलादिरूपेषु परिणतेऽपि 
सुवणं विकारोत्पस्यसंभषादिब जगत्रूपे परिणतेऽपि ब्रह्मणि न 
कोऽपि धिकारः । इत्थं च जीवजगदादिख्ं ब्रह्मस्वरूपमेवेव्येकमदरैतं 
सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रहैव परमं तत्त्वम् । समस्ता सृष्टिश्च तल्लीला- 
बिलासः। भगवान् भीहृष्णश्च परब्रह्म । भनन्तालौकिकरुणसम्पन्न- 
त्वेन च ख पुरुषोत्तमः इति तद्धारणासंक्तेपः | 

इत्थं पूर्वोक्तरीत्या सषोचायोणां जगद्विषयकषारणादयु दष्टिपाते- 
नैतत्समायातं यत्तेषु शंकरः भिवर्तबादस्य पक्षपाती बर्तते । अस्य मते कारणं 
भ्रातीतिकरूपेण स्वं कायेहूपे परिणमयति । अज्ञानस्य ( मायायाः ) 
भआबरण-विक्षेपनामकशक्तिद्ये आषरणशक्तिः कारणस्वरूपं जह्य तथेव 
रीत्या स्वशक्त्या प्रमातुदष्टिमबष्टभ्य तदूटृष्टिः सदिचद्ानन्दरूपं पिधत्ते 
यथा स्वल्पोऽपि पयोदखण्डः समश्चमागत्यानेकयोजनमायतमप्यादित्य- 
मण्डलमालोकयिहनेत्रपथतः अवरुणद्धि । अन्लानस्य (मायायाः) वि्तेष. 
नामकद्ठितीयशक्िकारणेन तदेवैकं ब्रह्म जगद्रूपेण तथेवावभासते यथा 
शन्करे पतिता खपोकारा रण्डः साक्चात्सपेरूपेणेवावमासते, इत्थं कारण- 
कायेयोवेस्तुगत्येकत्वेऽपि वयोः परिणतिः प्रातिभासिकी, शंकरानुखा- 

१, तैव पृ १६ 
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रेणास्य सिद्धान्तस्यैषा विशोषता यत् धयमेततप्रतिपादयति यत् एक- 
मेष ब्रह्म भस्य जगतो निभित्तमुपादानं चोभयं कारणं सपि तदन्तयौ- 
मि तदहिभूतं च कथं भषितुं शक्नोति । शंकरल्येतत्कथनं यदयं विवर्तवाद 
एव । सगुणनिगुणोभयप्रतिपादकश्चुतिष्ु सामजध्यं संस्थापयन् 
सांसारिकतां विस्तरेण व्याख्याय नित्यच बुढनिष्कलंकमखण्डं च 
ज्य नि्दिंशति । 

आरोचना- 
सूदमरीत्या आलोचनेनेत्थं ज्ञायते यदयं सिद्धान्तः अत्यन्तदोषपूणेः 

वतते । विषतंवादो हि कारणतास्वीकारापेश्चया तदस्वीष्ठार पव, अयं 
हि विश्वस्य स्थिरीभूतं स्वरूपं मुख्यतः प्रदश्ये तदोयप्रगतिशीलं स्वरूपं 
नितान्तमप्रधानयति । स च मायावादं शिष्यमाणः एतस्रमाणयति यत् 
पतद्विश्वं पटचित्रमात्रं तद्पेश्चया निशणं निर्विशेषव्रह्ममात्रं चेषेकं नित्य- 
सत्ताकम् यस्य बणेनं केबलं नेति नेति, इत्यादिनेव कन्तः शक्यते । 
बरह्मजोवनिह्पणावसरे बल्लभेनास्य सिद्धान्तस्य पुनः पुनः भाललोचन 
कृता । मायावादस्य खण्डनं हि तस्येकमात्रमुदूदेश्यमासीत् । निम्बा 
णापि भस्य एवमुक्त्वा तीत्रालोना छता यद्यं नास्तिकताप्रबतं कः १ 
सिद्धान्तः । 

कारणचिद्धान्ते वेष्णवाचायीः- 

सभ्पूणेवेष्णवानां कारणसिद्धान्तः शंकरकारणचिद्धान्तापेक्षया नितरां 
मिन्नः । तेषामेतत्कथनं यत्कारणं स्वयमेष शाटमानं कायशूपे परिणतं 
करोति, परिणाममयश्च सत्थ इति परमात्मरचितोऽयं संचारः, एतस्य 
वस्तूनि, अत्रत्यक्कियाप्रतिक्रियाश्चेतस्सं खल्यम् । अयं च परिणामवादः 
सांख्यासिमतपरिणामवादापेश्षया भस्मिन्नंशे नितं भिभो यत्पांख्यमते 
जडा प्रकृतिरात्मानं विश्वह्पे भमिव्यक्तीकरोति किन्तु वैष्णवाचा्यमते 
चेतनं ब्रह्मस्व ीयमेकमंशं जगब्रपे परिणतं करोति इत्ययं सिद्धान्तो 
अह्मपरिणामवादो वक्तुं शक्यते । 

रामानुजः- 
रामालुजस्वेतत्कथनं यत् चित् ( जीवः ) अचित् ( जगत् च ) सूदम- 

रूपेण ब्रह्मणि बतंते । विश्वरजनाकाले एतत्तत्वहयं चेतन जीबातमनां 
व 1 व अ 1 कषणगीणिि 
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जङजगतश्च शूपे परिणमयति । परिणामस्य च सखत्यत्ादेवष्ञगद्पि 

सत्यम् । कारणसिद्धान्तस्थेतत्तात्पय यत्कारणं स्वयमेव भात्मानं परिवत्वं 

अन्तनिहितशक्कीः कायह्पेण अभिष्यंजयति! 

आलेचना- 

अस्मिन् बिषरे अयं दोषो यदत्र बरह्मणो जडचेतनस्य च सम्बन्धो 
न स्पष्टः । अपि तत् चित् भचित् च ब्रह्मणा समाने ? यद्येवं वदा 
एतत्कथनं व्यथमेव यत् प्रलयावस्थायामपि ते पुद्मरूपेण बरतेते । 
यदि च ते ब्रह्मणः प्रथक्, तद्रा स्पष्टतया तयोः द्वित्वभावनाया बिचिन्नर 
दोषदुष्त्वात् ते "सधं खल्विदं ब्रह्म! एतदौपनिषदभावनाविरेद्धे इति 
नित रामेकत्वहानिः। 

निम्बाकंः- 
निम्बाकेस्य एतत्कथनं यत् चित् भविश्चत्तत्त्वदयमपि परमात्मन 

शच्छिद्रयम् । ब्रह्मणो बह्वीषु शक्तिषु उक्तमपि शक्तिद्वयम् । एषा सम्पूणे- 
सखष्टिरस्यैव शक्तिद्रयस्यामिग्यक्तिरिति कारणसिद्धान्त एकस्याः शक्तेरमि- 
व्यक्तिः । कायस्य खत्ता कारणसत्तायामन्तनिहिता बतते तच्छ्तेरमि 
व्यक्तौ च कायेहूपं धारयति । निम्बाकेस्येतद्पि कथनं यत् ` एतजञ्जीव- 
जगत् भौतिकं च जगत् ब्रह्मणा सम्बद्धं यच्च भेदाभेदरूपेण तन्निदा- 
नम् । एकस्मिन् रूपे तञजगत् ब्रह्मणेव खमानम्। एकस्मिं रूपे तद्धि 
न्नम् । एतदेव जगि दश्यमानयोः साधारणकायंकारणयोरपि संग- 
च्छते- कस्मिधिदंो काय कारणेन समानं कस्मिश्वांशो तत्तस्मात् 
सखवेथा भिभम् । 

आलोचना- 

छन्तु शक्तिः ब्रह्मणः प्रथक् तदतिरि्ा न काचित् सन्ता स्वीकन्त 
शक्यते । शक्त्या थत्र केवलमेतत्तात्पय यदु ब्रह्मणि खा शक्तिः वतते या 
स्वकीयमेकमंशं जीबजगतोः कूपे परिवतितं कत्त शक्ष्नोति, परमात्मन 
शक्किरूपेण वतमाने भपि जीवो जगच्च न्ह्मणा खषह॒ वतमाने न केचि 
नित्यशाश्चतखत्ते । अन्यथा प्रकारान्तरेणेषा दद भावनेव स्यात् । अदैतस्य 
भावना वस्तुगत्या एषा बवंते थत् नक्ष नितरां शदधम् , बिभुचेतनं चास्ते 

१. रा० भार ( ब्र्सू° २।१।१५) 
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तथापि तस्मिन् एवंभूता शक्िषेतंते यत्तदात्मानं चेतनजीवस्य जड- 
जगतो रूपे घा परिषतंयितुं शक्नोति । 

मध्वाचायेः- 
भस्य कायेकारणसिद्धान्तः प्रायः सांख्यसिद्धान्ततुल्य एव । स 

स्व रेवाचार्यैरालोचित इति तन्नर्देशोऽत्र ्यथैः । 

वस्खर्मः- 

वल्लभस्य चिद्धाभ्तः धविकृतपरिणामो वतैते । ब्रह्मातिरिक् न छिम- 
- प्यन्यत्छुत्रापि वतैते । तदे च शुदं चेतनमानन्दस्वश्पं च॒ बतंते । 
सैवैका स्त्र भ्यापिनी सत्ता सबौसां क्रियाणां चाभ्रयः। यवा तदू 
जीवजगतोः रनां करतमिच्छति तदा तत्स्वकीयाः काथिष्छंक्तीराविभौव्य 
काशिचिच्चान्तनिधाप्य भात्मानं सीमितं करोति । नाविभोवतिरोभाव- 
योरस्याः प्रक्छियायाः करिचद्पि प्रभावः तस्य भक्तौ न भवति इति 
संसारे सत्स्वपि विमिन्नजागतिकदोषेषु ब्रह्म तदोषेनिलिप्रं श्चदधं चाब. 
तिष्ठते । इत्थं ब्रह्म अन्त्यांमि परात्परं च वतते । तत संसारस्य स्वरूपं 
घारयति छन्तु तत्र लिप खन्तन्मयं न जायते प्रत्युत सष्ट-वस्तूनाम- 
पूणैत(भ्यः भपधित्रताभ्यश्च सरबेथा प्रथक् संतिष्ठते । ब्रह्म न कथ्िदेभूतः 
अवयवी पदाथः अपि अस्ति, अस्य कियांश्चिदंशस्तु संसाररूपेण परिण. 
मेत् कियांधिष ततः स्था पथक् अवशिष्यात् † कस्यचिदपि प्रकारस्य 
धास्तजिकपरिवर्तनमन्तरेणेषािश्ठवं ब्रह्म सं सारतामवाप्नोति इति पूर्वोक्ते- 
दोषिस्तन्न कथमपि संयुज्यते । | 

आलोचना- 
अस्य सिद्धान्तस्य सादाय्येन वल्लभेन ब्रह्मवादः श्युदधाद्वेतबादो बा 

स्थापितः । भयं सिद्धान्तः एतरस्पष्टठीकरोति यत् ध्यापकं चेतनं च ब्रह्म; 
सीम जडं च प्रतीयमानमपि न कस्यापि भकारस्य परिषतंनेन युभ्यते 
शम्यथा तत् काक्िकभ्रभावेण उपव्यापलयादिना च युक्तं सत् स्वकीयेन 
हमत्वेनैव हीयेत । 

एतकूचातीव महत््वपृण यत् वल्लभेन शंकरस्य तीभालोचना छता, 
कथाप्यनयोः भषिक्ृतपरिणामवादविवतेवादयोरनेकमान्यताघ्चु समानता 
भवलोकयते-- द्वावप्येतत्स्वीकुरतो यदू ब्रह्मणि न किमपि परिवतनं 
जायते । तितोभावस्य कैतत्तात्पय यदू ब्रह्मणः भां शिकपं तिरोधत्ते । 

२२ ब्र 
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आषरणस्याप्येतदेव तात्पयं यत् ब्रह्म प्रायः परिपूणणैतः तिरोहितं भवति । 
षिन्तेपस्येतन्तात्पयं यद् बह्म एकस्मिम् अन्यस्मिन् रूपे अवलोक्यते । 
'आबिभोवः, भयमेको व्यापकः शब्दः यस्य तात्पयेम् अणोरणीयस्तः 
भ्रारभ्य उ्चात्युबस्य सत्यातिसत्यस्य चाभिव्यक्तिवेतते, छन्तु जीव- 
जगदु रूपसाधारणाविभोवे ब्रह्म ब्रह्मरूपेण प्रकटितं सत् ( अप्रकटय्य ) 
एकस्मिन्नन्यस्मिन्नेव रूपे प्रकटीभवति । इत्थं बल्लभसिद्धान्तेऽपि 
शंकरसिद्धान्ते इव जगन्न तदेव यथा च तद्बलोक्यते; तथाऽ्थुभयोम॑ह- 
दन्वरसेव तद्रतंते यत् बल्लभानुसारेण तदू बह्मण ांशिकामिष्यक्तिः 
सदपि प्रतीसिसत्थं किन्तु शंकरानुश्चरिण तत् भनिषेषनीयाया मायायाः 
परिणामः। 

जगद्रवनायां बरह्मणो बाद्यसाधनानपेकषत्व्- 

जगद्रवनायां ब्रह्म घटनिमोणे कुलालः चक्रवीवरादीनीष न कानिचि- 
दपि बाह्यसाधनान्यवेक्षते । तत् स्वयमेव, नितरां स्वसााय्येन च 
जगद्र्यति । ब्रह्मणः स्वकीया एवांशाः जगद्रपे तथेव विपरिणमन्ति 
यथा वुग्धं स्वयं द्धिरूपेण परिणमति । दुग्धं दधिरूपेण विपरिण- 
मथितुं किंचिदपि बाहां साधनं नापेक्षते । जगति हि ब्रह्मातिरिष्तो न 
कश्चिदपि पदाथे इति साध्यं साधनं चेंतदुभयं तदेव ब्रह्म बतेते--"यथा 
क्षीरं कत्तौरमनपेदय दधिभवन समये द्धि भवति एवमेव ब्रह्मापि कायं. 
खमये स्वयमेव सवं, भवतिः । ४, 

छुधादवैतवादी बह्लभ एव एतत््रतिपाद्यति यद् ब्रहैव केवलं नितान्त- 
स्थतंश्र-खन्ताः घतते । शंकराचायेः ्रह्मापेश्षया मायामपि प्रतिपादयति । 
रामाज्चुज; जिद्चित्तत्वयोरपि ब्रह्मणि शाश्वतस्थितिं स्वीकरोति । 
निम्बाकेञ्च विदचिदुभयं परमात्मनः शाश्वव शक्तिमाकलयति किन्तु 
तदुभयसम्बन्धसमस्यां न सुस्पष्टीङ्तवान् । 

जगद्रचनोद्देश्यम्- 
दशेनशाञ्स्य एषा एका महती समस्या यन्निरीहः परमात्मा छिमथ- 

मेतज्जगद्र्नां करोति । परमात्मा हि स्था परिपूणेः, सवेशक्िमान् 
स्बेथा सन्तुषटश्ेति तस्य न काष्येवंभूता आवश्यकता वतते यत्स 
स्वकीयां कांचिदावश्यकतां परिपूरयिहुमस्य व्यावहारिकषिश्वख्य रथनां 

१, अणुभाष्यम् ( ० सू० ।१।द४ ) १. शुद्धादेलमार्वन्डः ४२-४९ 
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ततम् उदूयुञ्चीत । यदि च स कस्यारिचस्कामनायाः परिपूतंये अस्य 
जगतो रचनां करोति तदा न स सेथा परिपू इति नेश्वर इति नाम 
तदथंमुपयुडयते । 

प्रा्यपाश्ात्त्ययोरुभयोदशेनिकयोः समक्षं बत मानाया अस्वा जरि. 
लसमस्यायाः समाधानं वेदान्त इत्थं करोति यदेषा खष्टिः परमात्मनो 
लीलेति तद्रचनायां न तस्य किमपि विशेषोदूषेश्यम् । लीलाथमेव हि ख 
एतदू जगद्रचयति' । लोकेऽप्येतदबलोक्यते यदू यदा कवा कथ्चिन्मनुष्यः 
क्रीडाथमेव केवलं किंचित् कौतुकमार चयति । तत्र च तस्य तदतिरि्ं 
न किमपि विशेषोदुदेश्यं समवलोक्यते । एतदेव सष्टिरचनायां परमा- 
स्मनो रषस्यम् । स तस्य रचनां न कस्यचिदपि विशेषोदुदेश्यस्य पूतंये 
करोति प्रत्युत स्वशक्तिप्रसारस्वद्पां सृष्टिरचनां प्रारभते । तत्र तस्य 
भ्रयोजनसिद्धेः न कथ्चिल्रशनः-- नहि लीलायाः किचिल्रयोजनमस्ति । 
लील्ञाया एव प्रयो जनत्वात्'। स कशाचिदेकाकी कीडति कवाबिषूब 
स्वकोयां शान्" विश्वस्य भगणितपदार्थल्पेषु विपरिणमय्य तैः खह 
तेष्वेव शूपेषु वा लील्लां करोति । "कदाजिद्रमते स्वस्मिग् , प्रपचेऽपि- 
कव्वितसुखम् । 

जगत्सत्यं न मायिकम्- 
 शंकरस्थैतत्कथनं यत् एतञ्जगत् मायिकं न वास्तधिकम् । ब्रहैव 

केवलं सत्यम् । जगच्चेतदेन्द्रनालिककौतुकसमानं थस्य क्षणानन्तर- 
मेव विनष्टस्य न चिहृमप्यवलोकयते । एतत्सवं जगसरातिभाधिकम् । 

माया हि परमात्मनः भनाद्यनन्तशक्तिः सस्वरजस्तमोभियखा । 
ब्रह्मणः स्वरूपमाच्छ्ध।दयति येन च निगुणं निष्कलं निश्चलं च 
तदू ब्रह्म भगणितपदाथेपूणेस्य चं लस्य जगतः हूपे प्रतिभासितं 
संजायते । 

किन्तु वेष्णवाचार्येः शंकरस्येतस्य मायावादस्य एेकमत्येन भाल्लो- 
चनाकृत।। खा च मायप्रकरणे खबिस्तरं प्रदर्शिता पुनरषीदेदानीं 
काथिद् युक्तयस्तर्सम्बन्धिन्य उपस्थाप्यन्ते- 

( १) रञ्जौ सपं इव जगदू ब्रह्मणो विषते इति न तकसंगतम्। 
रब्जुयेदि सपेरूयेणावभासते तदा न कश्चिद् विरोषः । तत्र हि 

१. सोकबरलीखाके ल्यम् ८ अ्र° सू° २।१।२३ ) 
२. ° भार (बरग्स्० २।१।२३३) ३. त° शौर नि° १।६८ 



३४७ हासूत्रपसुक माष्यपच्च क्रमीकणम् 

यत्किचिदेखमानतायां बतंमानायामपि यत्किचिर्साम्यमस्त्येव किन्तु 
जह्मजगतोः ब्रह्म स्वेथा निगुणं निष्क्रियम् , जगच्च साकारमसंख्य- 
हपयुक्तमित्थमनयोरत्यन्तमिन्नयोने समानताघ्नरमस्य कथमपि सम्भवः । 
डमयोहि न किञ्चिदपि साभ्यं यदा अवन्ञोकषयते तदा कथं तयोरन्योन्य- 
भ्रान्तिः सम्भवति । षटं दृष्टवा न कस्यापि पटस्य ्ान्तिः। डभयोरनयोः 
साम्यमेष कथं येन न्तः प्रश्नः समुत्पद्यते । अतः ब्रह्मजगतोङभयोः 
परस्परं नितान्वभिन्नत्वेन कथं जगद् ब्रह्मणो धिवरतो मन्येत । 

किच, यस्यापि र्जौ सपेभ्रमो जायते तेन ततः पूवंमबश्यं 
तदुभयं दृष्टे भवति; तदेव च पुरः पतितां रण्ड दृष्टवा तस्य सपे्नमो 
मवति । किन्तु ब्रह्मणि जगतो भ्रमे, सृष्टेः पूवं जगतो रचना न केनापिः 
ष्टा भासीत् ; ब्रह्म च निराकारमेवेति कथं तत्र तदु रान्ति सम्भावना १ 

(२) भन्यद्पीदैतदवधारणीयं यत् यत्र त्रापि ब्रह्मजगतोः 
सम्बन्धः सूचितः तत्र सवेत्रापि मृत्तिकायाः सुन्मयपत्रेषु सुबणेस्य 
च कटकढुण्डलादिषु परिवतंनस्योदाहरणं प्रदत्तं षतेते । न च ्त्राप्ययं 
सम्बन्धः रल्सपेयोरिष श्चुच्िरजतयोरिष बां समानः उक्तो लभ्यते । 

( ३ ) जगदेतदुन्र्मणः प्रतिबिम्बं किन्तु कथं तत्सम्भबतीति सन्देहः; 
विम्बप्रतिबिम्बभावो हि साकारवस्तुषु एव सम्भवति इति नीहूपस्य. 
ब्रह्मणः भरतिनिम्बं कथम् । | 

( ४ ) वाचारम्भणं विकारः, इति छन्दोग्यश्चुतेनोयमर्थो यदिदं जगत् 
नामरूपयोव्योबहारिकपाथंक्यमात्रम् । प्रत्युतास्या भयं ` बास्तबिकः 
अर्थो यत् संसारस्य निभिन्नाः पदाथः नामरूपेण विभिन्नाः । भस्य 
नेदं तात्पयं यदेतच्चगदेका भ्रातिर्मासदी सत्तेवः भन्यया ब्रह्म कारण- 
मेव कस्य भवेत् {भ्ये पुनभिध्यात्वं तामसबुद्धयः प्रतिपादयन्ति 
तेश्र्यवादाः सूत्रश्ुत्तिनाशनेन तिलापः कृता वेदितव्याः, ।१' 

( ५ ) 'बेधम्बोश्च न स्वप्नादिवत्” ( २।२।२६४ ) एतत्सुत्र॑ स्पष्टतया 
अतिपादयति यत् संसारो न स्वभ्रवन्मिथ्या वतंते- सस्वप्रादिषु तदानी- 
मेव स्वप्नान्ते वा वस्तुनः भन्यथामाबोपनल्म्भात् । न तथा जागरितै, 
बषोनन्तरमपि दृश्यमानः स्तम्भः स्तम्म एवः | 

जगत्संसारयोरन्तरम्-- 
माया जगद्रवयति भिद्या च संसारम् । भत एव जगत् सत्थं 

संसार मिथ्या। जगत् स्वयं ब्रह्मण आंशिकपरिषतेनम् । बहाम हि 

१,शअ० भा० (अण्सू० २।१।१४) २. तत्रैव ( २।२।२९) 
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यदा स्वकीयाः भविकांशशक्तीस्तिरोधाप्य स्वल्पाः कतिविच्छ््तीः 
प्रकटयति तदा संसार छत्पथते--लील्लाये एष केवलं तदेकमप्यनेकं 
अवति । जगतः भनेके पदाथौः- यद्यपि आंशिकर्येण-- ब्रह्मण एषा- 
भिग्यक्तिः । ते ख ब्रह्मण स्ताषन्त धाबिभोवाः, किं बहूना, पक मृज्नोष्ट- 
मपि ब्रहैव । यद्यपि तदू ब्रह्मणः स्वल्पाभिष्यक्तिः यतो हि ब्रह्मणो 
बहवो गुणास्तत्र भन्तर्निहितास्तिष्ठन्ति तथापि बज्ञभकथनानुखारेण 
मह्त्वपूणं स्मरणीयं चेतदतंते यत् ॒सल्लोष्टं ब्रह्मेति शाश्वत-सत्यम् | 
जडचेतनयोरगणित बिरोषतास्तस्येष ब्रह्मणः अभिष्यकिरिति खकल एव 
भ्रपचः परमात्मस्वह्पः । | 

- शनेन कारणेन जगतः स्वं पदाथौः सत्याः । ते ब्रहम्णोऽशाः नान्यत् 
किंचिदिति न कदापि तेषां नाशसम्भषः । परमात्मन इच्छानुकूलं 
तेषामाषिमोवतिरोमाषौ । तेषामावि मोषः दष्टः तिरोमाबश्च प्रलयः, 
किन्तु बस्तुगत्या न तेषां रचना भवति नापि च विनाशः। पिह 
परमात्मनः अंशत्वत्तिषां केषलमावि भोवविरोभावावेव भवतः । इत्थ 
मयं प्रपंचो न कश्ापि विनश्यति--"संसारस्य लयो सुक्छौ न प्रपञ्स्य 
कर्हिचित् । ॥ 

एतद्धिरुदधं संसारः सकषंथा न्तानां जीषानां मानसिकद्ष्टिः। 
अषिद्याजालनिपतितो जीवात्मा नेतदबगच्छति यत् लघीयोऽतिलषीयो 
बस्तुतः महीयोऽविमहीयो वस्तुजातं तस्येव ब्रह्मणः स्वरूपम् , प्रत्येक- 
क्रियाश्च तस्येष प्रेरणाः । सवोन्धंकरण्याः भहंकृतेः कारणोन स आत्मान 
मेक स्वतंत्रकत्तौरमवबुष्यते पतच्चामिमन्यते यदहमेतत्कायं पूरयामि, 
पतर्चावशिष्टमेव परिजष्टामि इत्यादि । पतेन तदन्तःकरणे युष्मद- 
स्मदोर्मदभावनाया जहंकृतिः प्रवधेते सांसारिकपदार्यैः ख॒ निष्ट 
सम्बन्धोत्पत्तिश्च जायते- अं मसेतिशू्पे संसार एव प्रवतेते नतु 
भ्रपंचः, अहमेतत्कमकतो पतञ्जनितं च फलं मम्“... | स चाहं 
वाममतात्मकोऽबिशया> क्रियते" । किन्त्वेतत् सर्व॑ तदीया मानसिक 
खष्टिः । खवं चेतत्तदश्चानेन मवति यत्स स्वकीयकाल्पनिकसंसाररचनां 
करोति, तत्रेव च अलति, जमति जन्यकायौणि ब कुषीणः कष्टमनु- 
मवति । सत्ये हि जगति ब्रहयोबेकमात्रं सत्यम्, स्वं पदाथौः, सवौश्च 
क्रियाः ब्रह्मण एषाभिन्यक्छिरित्यहकृतेः, साफल्यासाफलयेत्यादीनां वा 

१. प्रकाश ( २।१४२ ) २. तण दीन्नि० १।द४ 
३. प्रकाशः १।९द.;..;.: . ;.. .- : 4 | .? 
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किमपि कारणान्तरमेव न वतेते । परमात्मैव कन्तौ स एव च कर्म॑, 
फलमपि च स एव । एतैरेव च त्रिभी रूपैः स कीडति- | 

“पुङषरूपेण तत्कृतसाघनरूपेणाबिभूय तत्फलसख्पेण चाविमंषन् 
क्रीडति मगवान्?१ | | 

जीवस्य स्वय॑कतेत्वाभिमानो भ्रम एव केवलम् । अयमेव ज अमः 
सद्यं शाश्वतसंधर्षपुणेजन्ममरणषचक्रजालनिपातिनं आमात्मकसंसारं 
रचयति । किन्तु बिया भविद्यािनाशे जीषात्मा एतञज्ञानाति यदहं 
अद्यणः शंशस्तथा संसारस्य सर्वै पदाथौः स्वश्च क्रियास्वस्येवाभि- 
व्यक्ति; । एषा अन्तदेष्टिस्तं काल्पनिकसंघर्षान्मोचयति, सर तदानीं 
क श्रहयेवेदं स्म्, इति तस्य स्वकीयः संसारः स्था लुप्रो 

ज्ञायेत | 

बल्लमानुसरेण पएतदन्तरमतिमदच्त्वपुणम् । तस्येतत्कथनं यत् 
शंकरो जगत्संसारयोमेभ्ये श्रान्त इति सर्वमेव जगत् तदथं भिथ्या 
संजातं किन्तु नैतत्, जगतः सर्वे पदाथौः सत्याः, यतो हि ते ब्रह्मणः 
शमिष्यक्तिस्वहूपाः -इति तत्र ब्रह्मातिरिकबुद्धिश्चमो येन वस्तूनां 
सत्यत्वपरिश्चानं न जायते । 

आचार्याणां जगतः सदसदिषयकधारणाः 
गम् घातोः गच्छति उत्पत्तिस्थितिलयान् प्राप्नोति इति विग्रहे 

श्तिगमिजुहोतीनां दे चः इति घातिकेन छ्िपि नियतपरिवतंन- 
शीलाथेकस्य परिणम्यमानमावा्थंकस्य बा जगतो निष्पत्तिरित्याि- 
भंषादिविकारः परिणामो वा जगतः स्वभावः तस्याव्यभिवारिघमः | 
क्षणमात्रमपि न जगत् भदृत्तिशचुन्यम् › श्षणाधेमपि नहि कश्चित जाग- 
तिकपवायेः एकस्मिन् भावे परिवतंनं धिनेष स्वस्मिभ् सूपे स्थातं 
शक्नोति इत्येतत् पतंजलल्लिनापि 'ख्याप्मातिपदिकात्" इति सूत्र 
आष्ये ख्तम्-- | 

“्रदृत्तिः ल्यपि नित्या । नहीह कश्चिदपि स्वस्मिन्नात्मनि अहते 
अप्यवतिष्ठते" एवं जगतः परिभाषया शत्परिकयप्रदानानन्तरमावायोणां 
शदीसदसष्टिषयकषारणानाम् भलुलोवयिषया कुदयचित्रन्यायेनादौ, 
उखदसच्छब्दयोरथंविषारोऽपि नाप्राघंगिकः। 

१. अङ्घमाष्य प्रकाशः, १।द३३ ६० पार्तजकमहामाष्यम् ४।१।१ 



अतुषः अध्यायः द४द् 

इत्थं प्रतीयते यत् प्राचीनकाले सदसच्छब्दौ विपरीता्ंकौ आस्ताम् । 
किन्तु अधुना इमो अयोन्तरे गृष्येते । सश्छष्दस्य कश्चित्सम्बन्धः 
शाश्बतख्तयापि बतते न वेत्यस्य परिक्चानमेष तच्र निधिभतिं यत् पतव 
शअन्विष्येत यत्तदानीमेबंभूतायां सत्तायां जनानां विश्वास भासीन्न वेति । 

ऋग्वेदे कानिविदेवंभूतस्थलानि समुपलभ्यन्ते येरेततममाणीक्ियते 
यल्लोकविश्वाख एकस्यां सावेभोमतत्तायामासीत् । तथाहि- 

“अदितिर्योरदितिरन्तरिष्छम् अवितिमोता ख पिता ख पुरः 
` विश्वेदेवा भदितिः पंबजना भदिविजौत मदितिजेनित्वम्+ ॥ 
शत्र अदितिरेव स्वगौकाशादिरुका । यच्च केश्वरवादस्य सत्तायाः 

-घारणां थोतयति । एतदतिरिश्य, "महद् देवानामघुरत्वमेकम्,, वथा 
अविकित्वान् चि कितुषः चित् भत्र कवीन् , प्रच्छामि विद्मने न विष्ठाम् । 
वियः तस्तम्भ षड् इमा रजांसि भजस्य खपे किमपि स्वित् ग्यकम्। 
एषा ऋक् खायणाचायोजु सारेण वेदन्तद्शेनस्य त्रहमविश्वेक्यभावबनां 
द्योतयति । अमरे अयमत्र प्रश्नः कृतो बतते यदेतदू दिष्यं मनः कुवः 
खद्पदययत-- 

नेवं मनः कुतोऽधिप्रजातम्” 
पुनरेतदग्रे पशिद्यशूपकेण बह्मजीषयोबेणेनम्- 

द्धा सुपण सयुजा सहाया^"““--- 
पवम्-- "पक सदूषिप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 

एतत्सर्व ब्रह्म-बिश्वैक्यमाबनाया एष प्रतीकम् | 
ऋछग्वेदीयपुरुषसूक्तस्य 'खहस्तशीषोपुरुषः ˆ“ एषा छक तथा नासदी- 

यसुक्तस्य 'नासदासीभ्नो सदासरीत्तदानीम्, इत्यादयो ऋचः अद्वेतभावनां 
द्ोतयन्ति । भतो नात्र कथ्ित्न्देहः यत्तदानीमेषेव साबेभौमसन्ा 
स्वीक्रियते स्म । 

शत्र पुरुषसूक्तं याक्ञिकमावनां द्रढयति । खा च याह्धिकभावना 
परा्थभावनायाः एकमात्रसिद्धान्तः। तया वैदान्तिकावारो बिन्वमात्राय 
पराह्यः सिद्धीकृतः । तत्र च सवः उखष्टि-यज्ञः पुरुषस्य ( परमात्मनः ) 
यज्ञः परविषादिवः- 

१, ऋ० १।९।१० 2. तथैव ३।५५।१ 
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“रह्म वै स्वयंभूः तपोऽतप्यत । तदैश्चत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति 
हेत अहं भूतेषु भात्मानं जु्टवानि भूतानि च आत्मनि इति । तत्सर्बषु 
भूतेषु भात्मानं हत्वा भूतानि चात्मनि सर्बेषां भूतानां भेषठथं स्वाराभ्यम् 
भाभिपत्यं' परत्ः | | 

मतुस्मरवाबपि, एतदुर्लिखितं यद्धेदरचनायाः पूवं ब्रह्मणा खनातनो 
यन्नो विदितः । भगवदुगीतायास्तृतीयाभध्याये खप्तमे श्लोकेऽपि "सहयन्लाः 
प्रजाः सखष्ट्वा ““"पतदुक्म् । 

द्वितीयं नासदोयं सूक्तं स्पष्टतयेतल्रतिपादयति यदू यत्रैतश््रतिपादन 
मसंभवं यत् आदौ अयं विश्व आसीन्न वेति तश्र पएतत्कथने न कथ्ित्- 
नेः यत्तदानीमेकेव ब्रह्मसत्ता भासीत् यस्यां चादिकालतः समागच्छ. 
न्त्याभस्माकं सत्ता भन्तनिंहिता वतेते | 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आधीत् नान्यत् किन मिषत् । 
स रक्षत लोकान्नु सजाग इतिः ॥ 

शत्र न कथ्चित्सन्देहो यत्स एक आसीत् , बहूत्ं च कामयमानः 
खष्टिखयेण एकस्मादनेकः समजायत किन्तु कथमेतत् स ॒छृतववानित्ये- 
त्तु तस्य मनुष्यस्य छते यद्यपि रष्टस्यमेषव येनात्मसा्षात्कारो न 
छृतः तथापि स्थूलरूपेणोकपयोलो बनायाः तारपयं सामान्योऽपि जनो 
जञातुं शकष्नोति यत्तदानीमेकेष सत्ता आसीत् । | 

श्रते च सद्सच्छब्दयोषिचारे इत्थं ज्ञायते यदत्यन्तप्राचोनकल्ि 
सच्छब्दः परन्रह्मषाचको नासीत् । सम्भवतः, सः, अघत्परनहेवदु भया- 
तिरि्ेतरः भधिकांशतः भसच्छब्दवर्गीयः भासीत् । भनिबेषनीयायोत् 
परोष्षसत्ताथोख्व तस्माद् विश्वस्य ठत्पत्तिरज्ायत- 

“सदेव सोम्य इदमप्र भासीत् पकमेषाद्वितीयम् । तस्मादसतः सत् जा- 
यत* । नासदीयसुक्तस्य सवेरा बीनव्याख्यास्वह्पे शतपथत्राह्मणे भराप्रया-- 

५५न इव वै इदमग्रे भसत् भासीत् न इव सत् भासीत्। भासीत् इव वै 
इदं अपरे न इव भासीत् । तदू ह तदू मनः एष भास । तस्माद् एतद् ऋषि- 
णाऽम्यनूनं" न असत् भाषीत् नो सत् शासीत् तदानीम् इति । न इव 

दिः सत् मनो न इव असत् । तद् इदं मनः सृष्ट भाविरबुमूषत् । निद्- 
तरं मूततरं । वदू आत्मानमन्वेष्छत् । तत्त पोऽतप्यत । ततरामूच्छेत्* 1. 

१, श० त्रा १३।७।१ ` १२, मधुस्यति) १।९९ ` : ` ` 
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अदुः अध्याय, ३४५ 

एवंभूताश्चेथधारणया, या वेतत्मकटीकरोति यत् प्रारम्भे न सत् 
शासीत् नापि बासत्, एतदवगम्यते यत् तात्काल्िकजनानां काविदेवमूता 
चारणा आसीत् या भाधघुनिकञ्चनतान्त्रिक ( यथाथेषादि ) जनानां 
धारणया समाना बक्तुमुपयुश्यते । 

मनुष्यः स्वकीयसंस्कृतेः प्रारम्भिकावस्थायां स्वकीयेन्प्रियजन्यज्ाना 
लु भवेनैतदिश्वसमस्यां खमाबातुं भ्रायसत् । यश्च बिषयस्तेनेन्द्रियजन्य- 
निन अनुभूतः स स्वमाषतस्तेन सत् उक्तः । यस्य च त्य अनुभवो 
न जावः स तेन भसत् खक्त | 

किन्तु एतत्सत्यं, यदेषंभूतेन भसचुह्लब्धेन तस्य वात्वयं नितान्तं 
शूल्यं नासीत् 'कारणताविद्धान्तस्य स्वाभाविकपरिश्चनं तं बरकत्या 
एतदबोधयत् यत् यत्किचिद्पि तस्य प्रत्यक्षमायाति तस्य काएणं नूनं 
काचिन्नकाचित्परोक्षसन्ता बतेते । 

विचारस्य एतदादिमपरिरिथित्यां सखच्छन्दः स्वभावतः ग्याबहारिकषततां 
ओोतते द्भ, यद्माख्चास्योत्पत्तिरासीरध, अघत् अरकथ्यत । 

भत एष अस्पराभिरेवंभूतानि भतिषाक्यान्युपलम्यन्ते यानि प्रारंभे 
भसतस्थितिम् भसतः सदुत्पत्ति च प्रतिपादयन्ति । इत्थं च छग्वेदे 
देबतानां खषप्रथमयुगे असतः सदुत्पत्तिः प्रतिपादिता बतते- 

देवतानां प्यं युगे भसतः सत् भजायतः, 
तेत्तिरीयन्राह्मणे बक्तम्- 

इदं बे धमरे नेव किचन सीत् न शः आसीत् न प्रथिवी न अन्व- 
रिक्षम् तत् भसत् एष मनोऽकरेत स्यामिति 

तेत्तिरीयच्छवान्दोग्योपनिषदोरप्येवमेष वाक्षयान्युपलम्यन्ते- 
-भसदह्वा इदमग्र शासीत् ततः बै सत् अजायत? | 

असत् पव इदमग्र भासीत् तत् सतभाषीतव वत् समभवत्" ॥ 

एतदेव ठयावहारिकं सत् यदा कद् सत्यमकध्यत तथ। शाश्वतम् 
एषं परमसत्यम् , अपि नाम तदापः, प्राणाः, विश्वकमा, भजापतिः, 
हिरिण्यगभेः, तमा परन्रह्म वा तत् सत्यस्य सत्यमकथ्वत । बृददारण्य- ` 
कोपनिषदि भयं भाबो निम्नाह्भितस्पेणामिन्यक्तः-- " ` 

9 = रीः की (शिक शि श णसं 
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४६ ब्द्मतुत्रप्रमुलभाष्यपच्चकसमीक्षणम् 

ख॒ यथोणेनामिः तन्तुनोष्चरेत् यथा धग्नेः श्रद्रा विस्युलिगा 
व्युख्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः खव प्राणाः खर्व लोकाः सर्वे देवाः 
खबोणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यभिति प्राणा वे 
सत्यम् तेषामेष "सत्यम्? । | 

पूर्वो्छोद्रणेषु यः अखन्डब्दः समायातः तस्य तात्पयं निरात्मक~ 
तच््वं नितरां शल्यं षा न बतंते छिन्तु तस्य तार्प्यम् भसत् इवं बतंते । 

वेदान्तसृत्रेषु शंकरेण असच्छुब्द् इत्थं व्याख्यातः- 
नामरूपव्याकृतवस्तुषिषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्धः इति तदु. 

व्याकरणाभाव पेश्चया श्रागुत्यत्तेः सदेव ̀ ब्रह्म भअसदिवासीत् "इत्युपचर्यते 
( नामरूपव्याक्ृतेः प्राक् सदेव ब्रह्म लक्षणया असदुच्यते इत्यथः ) 

पतच्चास्य व्यक्त भ्त्यक्च )विषयस्य उत्पत्तेः अभ्यक्तं ( परोक्षम् ). 
कारणमस्ति । दशने अस्येव व्यखविश्वस्य, पारिभाषिकी संश्च 
९९, षतंते । 

इवं नामरूपात्मकं “सत्, एव अस्ति नान्यत् किचित् तस्यैव च 
“खं खल्विदं ब्रह्म अत्रत्येन इदमा निदेशः तथा कारणका्ययोः ब्रह्म- 
तदुत्पञ्नजगतोः वात्त्िकेकतायां "तक्त्वमसि इत्यनेनापि सैव भावाभि- 
व्यक्तिः । एतदेव कौषीतक्िन्राह्मणोपनिषदि स्वमिदं सर्वमसि 
इत्थं प्रतिपादितम् । एवमेव छान्दोग्येऽपि, 'ेतदात्म्यमिदं. सबं तत् 
सत्यं स आत्मा 'तत् त्वमसि, इत्युक्तम् । गीतायाम् अयमेव भाव इत्थं 
समथ्येते- ` \ 

यदा मूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पदते तदा+ (अ ) ॥ 

भस्माभिरि् आरतीयबिवाराणां सोख्वतरसीमा समुपलभ्यते या 
जगतः तदीयपदायोनां च नश्वरताया अनुभवेन तथा स्वक्ीयस्थित्यथ- 
मेकस्मिन् शाश्वते, भपरिषतेनशीले, सत्तारमकसवेवस्तुषु व्याप्ते पर- 
रह्मणि च तन्निभेरत्वेन "खं खल्विदं ब्रह्म न तदतिरिक्तं तद्भिन्नं बा 
किमपि बतंतेः इतिमावनया यथार्थबादतः भादशवादं प्रति भरवृत्तेः 
परिचायिका बतेते। 

१. कु. उण २।१।२० 

द. शां मा० (१० सूर १।४।१५ ) पर ४८९ ( वै० प्रर संर) 
० कौर व° ¶।९ ४, क्ा० हम ९।१।४ 

४. ( अ ) गीता १३।३० 



तुषं अष्यायः ३४७. 

भ्युरमहोदयस्य पएतत्कथनं यत् पर्रह्मणः सत्स्वीकृतेः सबेप्रथम- 
्रबृत्तिः छान्दोग्ये सभुपलभ्यते-असतो हि खदुत्पत्तिने सम्भवति? 
"असत् एव इदमम्र भाघीत् एकमेबाद्ितीयम् । तस्मादसतः सत् जायत । 
कुतः ल॒ खलु सौम्य एवं स्यात् इति ह उवाच कथमसतः सल्नायत इति 
सत्त सौम्य इदम् अग्र जासीत् एकमेवाद्वितीयम्? । 

गीतायामेषेव भावना इत्यसुपलभ्यते- 
नासतो बिद्यते भावो नाभावो बिद्यते सवः । 

इदानीं याबत् सत् एष शब्दः परमसखत्यताया बोधकः समजायत । 
कान्यपि तस्य नामान्तराणि स्युः स क्षणिकस्य नश्वरस्य च जगतो 
विपरीत भासीत् । जगतस्तत्पदाथौनां च हि स्वतन्त्रसत्ता न वतते इति ते 
स्वकीयसत्ताथं पराभ्रितस्वेन असत् ( अवस्यम् ) उच्यन्ते स्म- 

"सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयः । 
'ववनुप्रबिश्य सख्च त्यच्च अभवत् । 

“सत्यं नानृतं "व सत्यमभवत् । यदिदं कव तत्सत्यमित्याचक्षते* | 
किन्तु विश्वस्मिन् न कोऽप्येषंमूतः पदार्थो यत्र॒ (सत्, न स्यात् । 
अनेनैव च कारणेन अयं बिश्व: खदसरतसंयोगः ( बिदविदूम्रन्थिः ) 
छच््यते । सतो व्यापकताम् इत्थं गीता अरतिपादयति- 

समं धर्बेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । 
षिनश्यत्स्वविन श्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥” 

अथववेदे इदमेवेत्थं भरतिषादितं बत॑ते- 
“यत्र लोकाच कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । 
खच्च यत्र सण्चान्तः स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव सः ॥' 

` खद्खतोरेक्यं निम्नाद्धिवस्थलेषु हत्यञुक्म्- 
'अपतं चेव सूत्युशच सदसचर्चाहमजुन,०। 
(दक वायुरेष परथिवी रयिवः सदसच्वासतं च यत्८। 

१.६१) ञे> कीतिकरः "स्टडीज इन वेदान्त" प° १९० 

२. छा ६।३।१ 2. गीता० २।१६ 

र .(। अर द।8 ५. -शीता १३।१७ 

8. अथर्ववेदः ( १०।७।१० ) ७, गीता ९।१९ 
€. अन > २।६ 



१४८ ब्रह्मसूत्र्रपुखमाष्यपक्चकदखमीक्षणम् 

(एतस्राणन् निमिषच्च यदेतदू जानथ सदसद्वरेण्यं परं बिश्ानादू 
यवू वरिष्ठम् प्रजानाम्? । 

एतदवधातञ्यं यदू ब्रह्म यथपि सदसदूष्यापकछं तथापि तत् ततोऽपि 
परं वतेते । यथा च पुरषसुक्तम्- 

स भूमिं सवेतः स्प्त्वा शत्यतिष्ठदू वशांगुललम्? । 

गीता एतदेवेत्थं भ्रतिपादयति- | 
अनन्त देवेश जगन्निवाख त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्? । 
तथा- 

'सघेतः पाणिपादं तत् स्ैतोऽक्षिशिरोभुखम्। 
स्बेतः श्रुतिमल्लोके स्ब॑मावत्य तिति ॥» 

ईंशावास्येऽपि- - 
"तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वेस्यास्य *बाह्मतः' | 

इत्थं तदू ब्रह्म सखबौन्तयौमि लोकातीतं च वतते । शब्दान्तरैरेतदेषं 
प्रतिपादयितुं शक्यते यदिदं विश्वं ब्रह्मपरिच्ठन्नं किन्तु ब्रह्मन कापि 
परिश्ि्नन्नं वतेते तश्च परिषिरदितेन प्रत्येकस्यलसत्केन््रबिन्दुना 
केनविदु वृत्तेन तुलयितुं शक्यते । 

पूर्वोक्तं सव संक्िप्रश्पेणेत्थं वक्तुं शक्यते यद् दाशोनिकविवाराणां 
भरारम्मिकावस्यायां सतः तात्पयं भ्यक्तं जगदासीत् । असच्छब्द तस्याब्यक्कः 

( परोक्ष कारणस्य वाचक श्ासीत् । एतन्नेतेन असदुख्यते स्मः यद्रस्तु- . 
गत्या तस्य सत्तेव नाबतंत, प्रत्युत एतेनोच्यते स्म यत्तत् अखदिषासीत् । 
इदं दश्यमानं जगत् "सत्, कदाचिच सखध्यमप्यकथ्यतं । सतः खत्योक्ति- 
दशायां सर्बोत्पादकमूलभूत घत्तास्वरूपं ब्रहम ' सत्यस्य +खत्वम्? प्रत्यपादयत । 

कालान्तरे सच्छब्दः शाश्वतस्य परमाथंसत्यस्य च शोतकः खम 
जायत । अपि नाम तस्य नामान्तराणि पाथक्षयेन स्युः । असश्डनब्दायश्च 
तस्मिन् परमाथेसत्ये खभारोपितमिध्यामिन्यच्छिरभवत् । -भिध्यात्वं च 
तत्रैददथंमकल्प्यत यत्तत्स्वसत्तार्थमस्वतन्त्रमिति तत्सत्याथंभिन्नं नश्वरं 

मुं° उ० २।३।१ - ` ` - २. गीता ११।३७ 

३. गीता १३।१द् ८ ~ . ४.६० ठ०५ 2 
५. छत्यत्रतं खत्यपरं त्रिखल्यं सस्यस्य योनि निहितं च षल्य । 

सत्यस्य त्यं ऋतद्त्यनेत्रं षत्यात्मङं त्वां शरणं -अपम्नः ॥`, 
भ्री९ अ्ा० ,१०।३।९९ 



चतुथं, अष्यायः ३४९ 

परिबतंनशीलं मायामयं ( भ्रमात्मकं ) च वतते । श्रीमद्भागवते अनयो- 
दमयोरित्थं निदंशः- 
"तस्मादिदं जगदशेषमस्स्वरूपं स्वप्नाममस्तबिषणं पुरवुःखदुःखम् । 
त्वय्येव नित्यघुञ्लबोघतयावनन्ते मायात खद्यद्पि यत् सदिवावमाति१॥ 

सदसतोरयमेषाथेः प्राचीनसमयात्मयुश्यमानः प्रचलन्नास्ते । घतः अर्थः 
खत्यता अखतओच तत्रारोपिताऽधत्यता वतते । परमा्थेतः केवलं ब्रहैव सत् 
तदतिरिक्तं च सं, ततः प्रथक् स्वतन्व्रसत्ताह्येणाबज्ञोक्यमानं चेत् , 
भसदतेते । 

स्मिन्नेव चार्थं जगद्सत् नापि चास्मिन्नर्थे यत् तत् सर्वेथा शल्यं 
तते । अस्माभिस्तत्सत्यता स्वीक्रियते छन्तु व्याब्ारिकर्ये एवः 
केवलम् । ' 

इथं सदसच्छब्दयोरथंवि षारानन्तरं धारणाभैविश्येण जगतः 
भसस््वं सत्त्वं च संस्थाप्य तस्य सदसदात्मकत्वमिदानीं निरूप्यते- 

जगतः सदसदात्मकत्वम् 
सत्ताथेकात् ( विद्यमानाथेषाचिनः ) भस् धातोः शतरि सत्-पव्- 

सिद्धिः इति िद्यमाना्थकः सच्छब्दः । असतः ( अभावस्य ) बिरोधि 
अषिध्यमानतायाः प्रतिपक्षि यत् भविनाशि, परिणामि नाभदेशकाला- 
दिनाशेऽप्यधिनाशि, यस्य न कदापि ध्वंसः, यत्स्थिरं तत्त्वम् , तत्सत् । 
यच्च सत् , अव्यभिचारि तदेव सत्यम्- 

(खत्यमविनाशि नामदेशकालवस्तुनिमिनत्तेश िनश्यत्सु यज्ञ धिनश्यति 
वद्बिनाशि । 

सत्यस्याथं बोषयता भगवता शंकरेणापि (सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्म 
इतिवाक्षयस्य तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये एतदेव प्रतिपादितम्- 

ध्यद्रपेण यन्निश्चितं तद्रपं न ठ्यमि्रति तत्सत्यम्, 
सत्यस्य एतशुघाज्लीयलक्षणानुसारेण न किमपि स्त्वस्य प्रविक्षणपरिणा- 
मिनः ।चरचंचलस्य नियत परिवतंनशीलस्य संसारस्य वाचकं भधितु- 
मर्होत । परिषतंनस्वभावस्य, अवस्थान्तरगामिस्वहपस्य, भविनाश्य- 
परिणाभिस्वरूपाभावात् । इत्थं चागत्य सत्यविर्द्धस्यास्य जगतः भसत्य- ` 
त्वम् भायाति । | 

१, ्नोमद्धागवते १०।१४।३३ ३. सर्वोपनिषत्छारः 
३. तै° उ ° भाष्यम् 



२५० गहासुत्रप्रसुखमाष्यपहश्रभीक्षणम् 

किन्तु जगतः साक्षस्तीयमानत्वेन कथमसतः ( असत्यस्य ) तस्य 
उपलब्धिरिति सन्देहः । किञ्च, जगतः असत्यत्वेऽपि भअसत्यश्पेण तस्य 
सत्यत्थं परिषतंनशीलत्वं वा शयहयमि चारि, जगद्धि जगत्--खदापरिणामि, 
इति तद्गपान्यभिच्ारितया “यद्रपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्- 
सत्यम्” इति लक्षणसंगत्या जगतः सत्यत्वं सिभ्यति । 

इत्थं जगतः सत्यत्वासत्यत्वधिबिकित्सायां किमात्मकमेतदिति प्रश्न- 
स्य 'सदसदात्मकं जगत् अथौत् नित्यानित्यो भयात्मक्छं तत् “इत्युत्तरम् । 
तश्चेत्थम-'कारणभावे सन्मात्राबस्थायाम् , जगत्सत्यं नित्यं बा, कयै. 
भावे च जगत् असत् अनित्यं घा । यद्िकारात्मकं तद्नित्यम् इति भाव- 
विकारखूपे जगदनित्यम् । आत्मभावे, भपरिच्छिन्नाखण्डेकरससदिचद्ा- 
नन्दज्रह्मस्वरूपे तन्नित्यत्वम् । जगतो मूले हि अनन्तसत्ता निहिता 
-बतंते । मूले चापरिच्छिन्नभाधामावे परिच्छिभ्नमाबस्थितेः सर्वथा 
असम्भवात् । 

इवमत्रादकतम्-कारणात्मकायौत्मभेदेन मावः ( सत्ता ) द्िषिधः। 
-भनयेद्धंयो भौवयोः कारणात्मभावस्येव नित्यत्वम् । स एव च सत्। कायौ- 
त्मभावस्य चानित्यत्वम् स एव चासत् , परिबतेनशील इति भावः । अय- 
मेव कायोरममावः संसारो जगद्धोख्यते । 

८ १) कारणात्मभावल्वस्पम्-यो भावः अदृश्यः, बुद्धीन्द्रियागस्यः, 
आन्तरबाह्योभयावस्थारहितः इन्द्रियाभाह्यः, भगोत्रः ८ स्वरूपनिणौ- 
यकमूलरद्ितः ), अवषणेः ( द्रञ्यस्य स्थूलत्वसुरमत्बश्चुहत्वादिधरमों 
बणस्तद्रहितोऽवणेः ), वचक्चुःकणीदीन्द्रियरदहितः, अपाणिपाद्ः, नित्योऽ- 
विनाशी विभुः ब्रह्मादिस्थावरान्तचेतनाचेतनविविधपदाथेलू्पे भका. 
शितः, यश्चाकाशवत्सवेन्यापी, सूदः, अल्ययः, सवेदैकरूपः, यश्च सर्व- 
भूतयोनिः, सबेकायेकारणस्वरूपः ख कारणात्मभावः ( यत्तदुदेश्यमम्राह्य- 
मगोत्रमव्णंमवक्षुःभोत्रम् ) 1» 

( २) कार्यात्ममावस्वङ्पम्- कायोतम मावः तरिगुणमयमायाया भावः| 
कारणात्ममाबश्च मय्योदितः परिच्ि्ठभः--पुरष एवेवं सवं यदू भूतं यचच 
भाव्यम् |) 

कायोत्ममाबमयोदानिदेश :-तत्र नरह्यादिस्थावरान्तो भावः कायौ- 
त्ममावः। यश्च भावः सष्टिस्थितिलयात्मकः, यश्च बतेमानातीतानाग- 
ताबस्थात्रयबिशिष्टः स कायोत्ममाबः-- “पुरुष एवेदं सबेम्,-इत्यावि- 

१, मु* उ० १. पु° सु° ( श्छ* १०।९० ) 
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श्तिवचनस्येदमेषव तात्प यद्वतंमानातीतानागतेतजागतिकावस्थाते- 
भिभ्यमेव पुरुषस्य अपरिच्छ्िन्न-सद्ि्ानन्दस्य वा मायापरिच्छिन्नो भाव 
त कारणास्मभावात् कायीत्मभावः स्वरूपतो न स्वतन्त्रः 
पदाथः | 
॥ (एतावानस्य महिमाऽतो उ्या्यरिच पूडषः* ॥ 

इत्थं चातीतानागतबतेमानकालत्रयात्मकं निखिलं जगत् परब्रह्म 
वैकं सामथ्यैम्-तच्छुक्तिषिशोष इति भावः । किं तहि त्रिकालमय- 
स्य जगतः स्वहपमेष ब्रह्मणो वास्तविकं रूपम् ? किमेतदनित्यं जगदेष 
तत् १ मेवम् , न तत्तस्य वास्तविकं स्वरूपम् । परमः पुरुषः परमात्मा 
श्वस्येतस्य जगद्रूपमदहिम्नो अ्यायान्-अतिशयेन मदान् वतते । 
समस्तं चेतदू भूतं कालत्रयवति चेतनाचेतनजातं परमपुरुषस्य चतुथा. 
-शमात्रम् । शेषं चास्य त्रिपाद् विनाशरहितं सनातनं नित्यम् , योतना- 
त्मकं स्वप्रकाशस्वरूपे समवस्थितम् । पुरुष एवेदमिति मन्त्रे त्रिका- 
-लबत्ति जगत् पुरुष एवेति भ्रतिपादितमित्येतेनेतःप्रस्येतं शक्यते यत् 
जगदेव पुरुषस्वरूपम् , तदथेमेबोपयेक्तमत्रह्मारा ( एतावानस्य महिमा 
इत्यनेन ) एतदु बोधितं यत् जगदेतत् स्यज्ञानानन्तन्रह्मस्वरूपापेश्षया 
अल्पीयो वतते । 

छन्तु अयमत्र सन्देहो यदनन्तस्य परन्रह्मणः कथं चतुषो 
षिभागः ? किमन्तस्य ब्रह्मणः इयत्तया परिच्दधिदा शक्या ? भगवता 
खायणवर्येणेतां संशीतिमप।कत्तंयुक्तम्--“नार्मिन् सन्देहो यन्न॒ पर- 
ब्रह्मण इयत्ता कथमपि शक्या, किन्त्वेवं कथनस्य भयमसिप्रायो यन् 
जगदेतत् परब्रह्मस्वरूपापेश्चया क्षोदिष्ठं तथेकांशमात्रम् इति- 

श्रिपादृष्वं बदेत्पुरुषः पादोऽस्येदाभवत्युनः । 
ततो विष्वङ् ठयक्रामत् साशनानशने" अभि ॥ 

सष्टिसंहारात्मकजगद्रहिभूत संसारस्पशरदित जागतिकरुणदोषास्प्रष्ट- 
स्य॒ चतुष्पदः पुरुषस्येकपादमाश्रमेतब्जगदिति भः । यथा वोक्तं 
गीतायाप्- 

(विष्टभ्याहमिदं छृत्लमेकांरोन स्थितो जगल ।* 
परमपुदषपरमात्मनः एकमेषेतत्पादम् मायया पुनः पुनरग्यच्ा- 

-अस्थातो अ्यक्तावस्थायां डयक्तावस्थातश्व पुनरव्यक्तवस्थायां गमनागमने 
जिषे । यथाह सायणः- 

१. ऋ० बेर पुन सू २. तत्रेव २, गीता. 
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“खोऽयमिह मायायां पुनरभवत्छष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति ।* 
परमपुरुषस्यायमेकपादो मायायुक्तः । शोषं च पादत्रयं मायाविनि- 

स्तम् । खष्टिकाक्ते परमेश्बरो मायया देवतियेगादिबिषिधस्पेषु 
अभमिष्यक्तो मवति । साशने--मोजनादिष्यवहारोपेवचेतनप्राणिजाते; 
अनशने-तद्रहिते भअवेतनगिरिनदीसागरादौ वचेत्थ्ुभयस्मिन् स्पे 
स्वयमेव विविधो भूत्वा विश्वन्रह्माण्डमारचयति । पतेनैतदबगतं यत् 
अखण्डेकरससश्चिदानन्द्परमपुरुषस्य नित्यक्ाथसेदेन भाव्यं 
वतेते । तश्र च नित्यभाषः सनातनाबस्था--परिदश्यमानजम्मादि- 
बिकारमयसं घारादृध्वेमवस्थिता बतेते । जननमरणाधिव्याधिशोकता- 
पादिसां सारिकदोषाः इमं भावं न स्प्रष्टुं शक्लुवन्ति । भत्र कालस्य 
नाधिकारः । एतद्धि सर्िवदानन्द्भवनम् । पएततदेवाधिगन्तुमान्रह्मस्तम्ब- 
पयन्तं कामयते । परमविश्रामाभिलाषिणो जीवजगतः इदमेव लदय. 
स्थानम् । 

कायोटमभावश्च क्रियामयस्य परिवतंनस्य भावः, मायिकावस्थां 
वोच्यते । यस्मिन् भावे वयं स्मः, यं ज भावमुपलन्धुं शक्षनुमः स एव 
कायौत्ममाषः । कारणात्मभावश्चः परब्रह्मणः स्वरूपम् , कायौत्मभावश्च. 
परज्रह्यणः स्वहूपम् ; कायोत्ममावश्च ब्रह्मणोऽपरावस्थेति तदपरं ब्रह्मत्य- 
भिधा शक्ष्यते । - 

इत्थं चैतदुपसंहायं यत् कारणात्ममावः कार्यात्ममाबश्रेतदुद्धििधः 
भाव एव भावः (सत् वा वतेते । अत्र कारणात्मभाषो नित्यः, कायो. 
त्मभाबश्चानित्यो धिकारार्मक! । जगतश्च तदन्तष्तित्वेनोभमयात्मकतवात् 
सदसदात्मकत्वम् । 

जगतो मिथ्यात्वसत्यत्वम्- 
शंकरवेदान्तानुखारेण जगतः खत्ता न पारमाथिङी अपि तु व्याव- 

हारिकी प्रातिभासिष्ी चेति सिद्धान्ततः श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्यु- 
च्यते, भाष्यकारेण मगवत। शंकराचा्येण सामान्यतया सम्पूर्णे शारीरक- 
आष्ये विशेषतया चारम्मणाधिकरणे एवद्धिवेचितम् । तस्य भयमभि- 
भायः यत् अज्ञानम् ( माया, विद्या वा ) भाषस्वरूपम् इति तदुत्पन्नं 
जगदपि, यस्य वाज्ञानं कारणम् , भावस्वरूपम् अथोत् तस्य सत्ता वतते, 
किन्त्वक्षानम् ( भाया ) स्वयं मिथ्येति तडजन्यं जगदपि साबारणानुभवे 

१. सायणभाष्यम् 
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मिथ्येव । भगवता व्यासेनैतदधिकरणमेतदर्थमेव विरचितमिति .प्रती- 
यते । यरुचापि मवेत् , शदेतसिदि छवैते जनाय जगतो भिथ्यात्वप्रति- 
पादनमनिबाय संजायते । अद्वेतसिद्धिकारेण मधुसूदनेन प्रनथारम्भ एव 
जगतो मिथ्यात्वं प्रसाधितम् , अभ्यासभाष्यप्रारम्मे अपीयमेवापूषेता 
परिलचयते | श्रीमत व्यासेनापि श्रीमद्धागवतपुराणप्रारम्भे- 

तेजोवारिमृदां यथा दिनिमयो यत्र त्रिसर्गां मृषा पतदुक््वा ब्रह्म 
स्तुतौ अपि, (रञ्स्वामहेर्भोगमवामदौ यथा, इत्याद्युपयुञ्य बिषतवादं 
सम्थेयत। जगतो मिथ्यात्वं प्रदर्शितम् । जगतो नश्वरता तु सर्वैरेव स्वी. 
क्रियते । साधनदृष्टथा तु सवं एव सिद्धान्तवादिनो जगतो भिध्यात्वमा. 
कलयन्ति । स्वतंत्रसत्ताराहित्ये सतीतरसत्तासत्ताबत्त्वं हि भिध्यात्वम् 
इति वेदान्तदृष्टया ब्रह्मणोऽभिन्ननिभित्तोपादानकारणत्वातत जगतः, तत्सत्ता- 
सन्तावस्वेन भिध्यात्वमेव । 

इरथमदेतप्रचारकः शंकराचा्थः कर्मप्रधानं जगत् यदा मिथ्या प्रति- 
पादयति तदा देतक्षादिन भाचायौः जीवनस्य बास्तबिकतां न षिस्म- 
रन्ति । ते हि असंख्यमहदापुरुषकमेस्थलमेतत् जगत्सत्यं प्रतिपादयन्ति | 
फलतः, यदि -गांकरस्य अद्वैतवादः भस्मान् प्रत्यक्षदश्यमानसत्तात्मक- 
वस्तून्यपि भिध्यावबोघयितुं वशयति तवा द्वैतवादः यथार्थव्यावहारि- 
कतामाभित्य जगत् सत्यमाकलयति ।` शंकरस्य अदेतवादपिश्षया भस्य 
मतस्य नितरां भरविदरूलतेवास्य सिद्धान्तस्य सर्र तकृ्टविरोषता षतेते । 
त एव देतबादिना मध्वाचार्येण शंकरस्य मायावादं खण्डयिता स्पष्ट- 
मेततप्रमाणितं यत् इदं जगन्न मायामात्र मपि तु सत्यम् मस्ति । दाशेनिक- 
इशन्था अयं सिद्धान्तः सदोषः प्रतीयान्नाम किन्तु ठयाबहारिकष्या भयं 

सिद्धान्तः भत्यन्ततकंयुक्तो बुद्धिसम्मतश्च भ्रति भाति- यस्मिन् हि जगति 
व्यं निवसामः, क्रीडामः, खीपुत्रादिदर्शनस्पशोद्ानन्दाननुमवन्तोऽनेक- 
द्याबीरतादिकायीणि कुमः, बायुयानादिबिबिघस1धनेरन्तरिश्चादिषु 
ोत्पतामः, वस्मिन् जगति एतत्सव कथं सहसा मिथ्याबनुभ्येतेति ्याब- 
हारिकनिकषे कषणे द्वैवमतमत्यन्ततकेयुक्तं बुद्धिसंगतं च प्रतीयते । भत 
एव शद्रेतनादिनाम्- ति । 

रद्य सस्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मब नापरः 
इत्युक्तिविशद्धं हैतवादी मध्वाचार्यो भागवततात्पयेनिणेये- 

जगत्प्रबाहः सत्योऽयं नंव मिथ्या कदाचन । 
ये त्वेतद्न्यथा ब्रूयुः सबेदन्तार प्व ते ॥ 

इति प्रतिपादयति । 
२६३ ब्र 
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जगतः सत्यत्वं सृत्रकारस्याप्यभिमतमिति बक्मसूत्राणां निम्नादिव 
स्थलेरप्यवगम्यते- 

( १ ) जन्माद्यस्य यतः ( ब्र° सू० १।१।२ ) इत्यत्र जगतो जन्मादि 

कारणं नष्यो्तं वतेते । अन्तिमे जगदुव्यापाराधिकरणे वचापीश्वर एष 

तदव्यापारस्याधिष्ठातो्तः किन्तु नेतदुक्तं यत्ख ज्यापारो मिथ्या जगतो 
स्यापार 

(२) सत्रकारेण सृष्टिविषये सांख्यसिद्धान्तो निवेचनपूषेकं 
खण्डितः । तन्मते च जगतो मिथ्यात्वे स न कथमप्येवमकरिष्यत् | 
तस्परिस्थितौ च ब्रह्मणो जगदुत्पत्तेः प्रश्न * एब नोपतिष्ठते । 

( ३ ) बौद्धानां शुल्यवादं खण्डयता सूत्रकारेण स्वकीययथाथेवाद्- 
स्थापनस्य महान् प्रयत्नो विहितः । तेन च क्षणमंगवादः खण्डितः, यत्र 
ज ठउयावहारिकसुष्टिः ( जगत् ) नित्या, तथापि स्वयं निरथिका पेक्येन 
स्थैर्येण च रहिता एका क्षणिकप्रक्रिया मन्यते । तेन योगाचारः अपि 
खण्डितः, यस्य ्ञानाभिन्नं ज्ञेयम्, इति सिद्धान्तः । बोद्धानामेतत्सम्प्र 
दायचतुष्टयस्य खण्डन मतस्य प्रमाणं यत् सुत्रकारः एतजञ्जगत् सत्यं 
स्थिरं च अवगच्छति । 

( £ ) वैधम्योरच न स्वप्नादिवत् ( २।२।२६ ) एतत्सव स्पष्टतया 
एतत्सुचयति यत् सूत्रक।रस्येतदभिमतं यदेतडज्ञगत् केवलं स्वप्नापि 
वन्न बतंते | अदैतवादिना शंकरेणापि स्वयमत्रोक्तम्-- नेवं जागरितोप- 
लब्धं षस्तु कस्यां चिदप्यवस्थायां बाध्यते । 

जगतो व्यावदारिकमहच्वम्- 
इत्थं जगतः सस्यत्वे सिद्धेऽपि यद्यपि वेदान्तदृष्टथा तद्विषये तदीय- 

पदाथोनां बा विषये काचिदपि विचारणा अविद्यैव तथापि सोभितो 
ददेश्यलकत्याणामस्माकं छते तेषामत्यन्तोपयोगित्वम् । 

एतदिहाबश्यं स्मर्तव्यं यदाभ्यारिभकज्ञानाजनाधिकारित्वाबप्तये 
प्रारम्मत एव इन्द्रियानलुभवसाहाय्यमावश्यकम् इत्याध्यारिमिकन्ञानोख्च- 
तमकोटिस्बरूपपरविद्यामवाप्तु मविद्यारूपसाधनस्याचश्यकत्वम् ; द्रतसाहा- 
य्यमन्तरेणाद्ैतावाप्तिहि स्वेथा भसम्भवा । 

साधारण्येनाप्येतदबलोक्यते यत् कथिदपि मनुष्यो निम्ने 
अम्यासकरणमन्वरेण लाभ्यात्मिकशिखरं नावाप्तुं शक्नोति 1 भध्या- 

१, शा धाहृष्णन् महोदयस्य ^हइण्डियन फिलासफी' हितीयो भागः पू० ४४३ 
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रिमिकोषटवशिखरस्याषस्तारस्थलं जगदेवेति एवंभूतेन जनेन तदु 
रव शिखरावापिषिषयिणी कदापि विचारणापि न कतेभ्या, यः स्वकीयसा- 
धनायाः प्रारम्भिकदशायामेवन्न शिश्वसेदु यदिदं जगत्सत्यप् तथा 
तत्र अन्तयोभिखूपेण तदू ब्रह्म बतंमानमपि ततः परं वतेते । पव 
भूतायाः एकातमतायाः एकतायाश्च परिपूणौनुमवस्येकमात्रं साघनं भक्ति. 
रस्ति या शेषगोषिणोः ( भक्तस्य परमात्मनश्च ) मध्ये, भभेदभावस्य 
पूवेधारणामुपस्थापयति । भेवभावनया च भक्तो न सम्यगेतदबधारयितुं 
शक्नोति यन्मम स्वं प्रति अन्यांश्च प्रति किं कतेष्यं बतंते नापि चस 
परा्थग्या किमपि काय कन्त शक्नोति । एतत्तु तस्वेव छते सम्भवति 
यः इन्द्रियानुभुतजगति वतमानः भपि, "वसुधेव टुम्बकम्? इति भावनया 
आतमानं जगद्रपिकटुम्बस्येकूत्यक्तिमव्रगच्डेत् । एतदेव चाभ्यात्मिकोचरच- 
तमकोटेरवाप्तेश्चरमं चिह्ठम् यच्च॒ जागतिकसषेशोकमोहादिपरित्याग- 
परवेकसकलेकत्वानुमवेन लचत्यते । एवैव स्थितिः ईंशावास्ये इत्थं 
निदिष्टा- 

यस्मिन् सबोणि भूतानि भव्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमलुपश्यतः१ ॥ 

किन्तु एव॑मूतां स्थितिं प्राप्तुं सतताभ्याखस्य भआबरयकता षतते । 
यं विना मनुभ्यः शाश्ववसत्येन ( परमारमन। ) सह स्वकीयमास्मिक- 
सम्बन्धं स्थापयितुं सवथा समथः | ॥ 

एवंभूतस्य भभ्यासस्य खमुचितं स्थलमेतदु दश्यमानं जगत्तस्य व्याष- 
हारिकपर्यत्वाकलनं च बतेते। अभ्यासस्य परिपृणौवस्थायाः प्रागेव 
संखारासत्यताविश्ञानस्य उयथोढम्बरभ्रदशेनं बिनाशस्य मूलमेष--ज्ञान- 
दथा भवलोकनेनेतच्छरीरं मलमूत्रमां समब्जादिषुणास्पदपदा्थौनां 
विकारमात्रं तथाप्यस्माभिस्तत्परीतिपात्रमबबुभ्य तहशेनस्पशोदिभिरा- 
नन्दोऽलुभूयते । 

निचारदष्टिनिशषिप्त्या सर्वेष्वेतद्धनजनादिष् न कस्यापि स्बत्वम् ; 
अस्मिन् क्षणे भस्माकं चेत्प्रणानन्तरमेव न ज्ञायते कस्यां दशायां निष- 
तिता भस्माकं पत्ते कथं षतंरन् मरणं तेषाम् अस्माभिः सह स्थितेः 
सम्माबनायामपि--सम्भीलने नयनयोनंहि किंचिदस्ति, । किन्तु पत. 
दशगत्य यदि षयं सर्वभ्यः सम्बन्धविच्डेदं कुयांम ; “कस्यापि नाह न च 

र 
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कोऽपि मेऽत्र इति भावनया गृहसमेतानि सबोणि च भोगविलासादि.- 
साधनानि द्रव्यादीनि षा इतस्ततः प्रक्ठिष्य अन्येभ्यो षा बितीयं मल- 
मल्लक धारयेम तदा स्त्रीपुत्रादीनपि दुःखगतंषु निपातयन्तो निज्ञाभित- 
दुःखदानपापभागिनश्च भवन्तः स्े्रकारसुखसोषिष्येभ्यो बंचिता 
भवेम । 

विद्यालयेषु, शेशबादारमभ्याद्याबधि समस्तभूगोल-खगोलाभ्ययना- 
नन्तरमपि ` स्वगंनरकयोः स्थितिनोद्यापि इ्तराप्युपलब्धा किन्तु तत्प्रा 
ज्ञोभतन्निपतनभये उपेय यदि सत्कमेस्वभिरुचिमसतकमयु च घृणां 
न क्मस्तद्ा स्वेषामन्येषां च अनिष्टमेव निश्चयेन ङुयोम । अतश्च 
विनश्वरत्वेन संसारस्य तदीयपदाथोनां च मिथ्यात्वेऽपि यत्किचिद्बधि 
भस्य सखत्यत्व्वीकृतिरेब श्रेयस्करी । 

जगतः आध्यात्मिकमदन्वम् 
धस्य जगतः अस्मदादिशरीराणां च व्यावहारिकसत्यत्वस्वीकारे 

एव पर्बोक्ताग्यासादीनां सम्भवः | तदानीमेव चोत्पन्नेन बास्तबिक्षश्चानेन 
जागत कवास्तविकताविश्जेषणपवंकं तदीयमहन्त्वपरिक्चानम्। 

धनयेव भावनया वेदान्तस्यैतत्करणं समुचितमेवासीत् यत् तेन 
जगतः जाभ्यात्मिकमहस्वम् दश्यमानसखस्यतां परमसत्यादू ब्रह्मणोऽप्रथ 
ककृत्य तदीयव्यावहारिक महन्त्वमुपेश्वितम् । तयोहि तत्यथकत्वे शस्य 
जगतः सत्ता कुत्रचित्त अवश्यं स्यात् , भजन्तु ब्रह्मणि न सा 'सम्मवषेत् | 
इत्थं च ब्रह्मणः सर्बान्तयोमिता अनन्तता च व्याहन्येत । महतामपि 
अटैतवादिवेदान्तिनां सिद्धान्तानुखरेणापि श्रह्मणः प्रथग् जगतः स्वकीया 
न काचित् स्षतन्त्रसत्ता वतते । अयमेव परिपूणंकात्म्यानुमवः परम- 
शान्तेः एकमात्रं साधनम् । 

किन्तु यावदाध्यार्मिकताया इयमुच्चतमस्थितिनं प्राप्येत याबश्च 
लहंता-ममता-भेदो न खमाप्नुयात्ताबन्मनुष्यो जगतः सत्यतामस्तीकतु 
न अधिकरोति । यावच्च स ब्रह्म-जीततजगतां भेद माकलयितं विवशः खन् 
धामिक-सामाजिक-नेतिकन्राजनैतिककतंव्यानां परिपालनाथं बाधित 
न ताबदषधि तस्य कते जगतः नत्सम्बन्धस्य; तदीयवस्तूनां वा मिथ्या 
त्वम् ( मायामयत्वम् ), किन्तु यस्मिन् समये ध्यक्तिगताहछृतिः परिपणं 
तया समाप्नोति, स्वानुभवेन "त्त्वमसि स्वूपिसत्यस्य साक्षात्कृत्या 
ब्रह्मज्ीबयोस्तादात्म्यप्रतीतिः, बहिजेगदस्तित्वस्य मायामयता च बोघ- 

१. वेश्वल्करः-दिष्तरी आफ इण्डियन फिलासफी ए ४१-४३ 
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गम्या संजायते तदानीं ख जगत् मिथ्या भकलयिहुमधिकरोति? । 
किन्त्वहं कृतिपृणेखाघारणमटुष्यैरियं स्थितिः प्राप्तुमशक्या । इयं हि 
विवाराणामन्यस्येव चतत्रस्य स्थितिरिति तत्तत्र यावदू गन्तुं यवि बरं 
नोद्योगं छमंस्तदा तदबाप्तेरस्माभिः कदापि षिचारणापि 
न कत्तेव्या, किन्तु यस्मिन् संसारे बयं निवसामस्तस्मात्तस्य 
चेत्रस्य निन्दाकरणमपि मौख्येमेव । येहि सा दशा स्वयमनु- 
भूता तेषामेतत्कथनं यत् तस्य सर्बोचवकोटेराभ्यातिमिकसत्यस्य सा्षा- 
त्कारः एभिश्चवमेचश्चुर्भिः सवथा असम्भवः । यथा च मगवती शुतिः- 
ह अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसंमवात् । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विवबक्षिरे ॥२ ` 

उपसंहारः 
हरथ पूर्वोक्तसमीक्षये दमायातं यञ्जगतो विषये बिभिन्नाचायोणां यथा- 

सिद्धान्तमनेके मतमेदाः । तत्र जगद्विषयकधारणाभेदश्चादैतभिशिष्टाद्रैव- 
अतयोर्विरोधस्य वैशिष्टथम् । विरोधश्चायं न जगतोऽनुभषगतसत्ताविष्रये 
तदुढ्यावहारिकसत्यताविषये च बतेते, भपि तु जगतः पारमार्थिक 
खत्ताबिषये तस्य चरमसत्यताविषये च वतेते । जगतः भ्रत्यक्षानुभवः एतश्च 
साधारणलौकिकन्ञानस्यासंदिग्धं सामान्यं सत्युमेतावच्छंकरस्याप्यभि- 
प्रेतम् । किन्तु तदनुसारेण त्रिकालाबाधितवस्तुन एव चरमसत्यत्वभिति 
नित्यवतं मानस्यैव पदार्थस्य पारमार्थिकसत्यत्वे केवलस्यात्मन एव पार- 
मार्थिकसत्यत्वम् । जगण्चानादि, उ्यवहारकाले बवततंमानमपि च अन- 
न्म् । लौकिकमत्यन्तेणोपलम्यमानमपि जगत् आत्मानुभूतिपार मार्थि- 
काबस्थायां तदू बाध्यते इति ठयाबहारिकदृष्ुया सत्यमपि जगत् पार 
मायिकदृष्ट था भसत्यम् । तदुदृष्टथा तु एकमात्र ब्रह्मैव परमं खत्वम् | 
सवेमन्यत्तु मिथ्या । भविद्या च जीबजगतोसमयोः प्रतीतिकारणम् । 
तन्नाशानन्तरमात्मानुभवाबस्थायां ब्रह्मजीवयोस्तादात्म्ये जगतो विलयः । 

१. अगतः खत्यस्वासस्यत्वे योगवाशिषटे श्त्यसुक्ते-- 
यथास्थितमिदं विश्वं निजमावकमोदितम् । 
न तत्य न बासत्यं रज्जुघरपश्रमो यथा ॥ 
भिष्यानुमूतितः घत्यमवस्यं षत्परीक्षितम् । ६ यो. बा. ४०-४१ ) 
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जगतो श्याब्ारिकसत्ता तु भद्वेतमते स्पष्टतया स्वीषतवा बतंते । 
भात्मानुभूतौ जगतो बावेऽपि ततः पूष तत्सत्यत्वमवश्यमाकलनीयम् 
इत्यात्मानुभूतेः ब्रह्मतादात्म्यावाप्तेश्च प्राक् प्रत्यक्षमुपलभ्यमानस्य जगतो 
निराकृतिः साहसमात्रम् । भुक्तेरव्यवहितपृवेकालं यावत् व्यावहारिक. 
दृष्टिकोण एष वरीयाम् । तस्येव च व्यावहारिकावस्थायाः अनुकूलत्वात् । 
पारमार्थिकदष्टिकोणस्तु परमाथेज्ञानाषस्थायामेव सम्भवति उचितश्च 
वतते इति मोक्षपयेन्तं व्यवहारस्य सत्यतया जगतो व्याषहारिकसत्ता 
छद्वेतवादे अभिमता धतंते, भात्मानुभूतौ च परमाथेदृष्टपराप्तेरनन्तरमेष 
जगतो मिथ्यात्वज्ञानोदय् । 

इत्थं च शंकरमते पतश्जगन्न विज्ञानवादवत् मानसिक. 
मात्रं स्वप्नमात्रं वा; न चापि शशश्रगवदाकाशङ्ुसुमवदा भसत् शयुः ' 
वा घतते । विज्ञानवादं खण्डयन् शंकरो जगतो व्याबहारिकसन्तायाः 
स्वाप्नदष्टेश्च सेदं स्पष्टीकतवान्-असिर्भेश्व प्रसंगे स व्यबहारकोटेः 
पथक् एकां तृतीयां प्रात्तिभासिकसत्ताकोटिमपि च निरदिशत् | 

जाभ्रतो वयावहारिकानुमवस्य च पदाथीनां बाह्यसत्ता अनुमव- 
सिद्धा. । व्यवहरे भथेज्ञानयोर्मेदः स्प इति व्यावहारिकबिषयो न 
विज्ञानमात्रम् । स्वाप्नविषयाणाभिव जाप्रदुढ्याषहारिकविषयाणां 
शशश्छरगयोरकाशङ्कघुमस्य तु न स्वाप्नी भप्युपलन्धिरिति प्रत्यक्षव्य- 
वहारे समुपलभ्वेः कारणात् जगतः सत्ता स्वप्नात् , विज्ञानात् , असतः 
श्चल्याद्रा सवेथा भिन्नेति जगदसतः प्रतिभासिकसत्यार्च भिन्नमेकं 
व्यावहारिकं सत्यं न, किन्तु तन्नितान्तं निषोधम् इति त्रिकालाबाधिवनि- 
त्यसरत्यार्थे न तस्य सत्यत्वम् । स्वप्रत्सहसा तद्वाधाभावेऽपि अन्ततः 
परमाथेज्ञाने मोक्षावस्थायां वा तद्वाघसिद्धेः 

इत्थं च ठयाबहारिकदष्टेया प्राति मास्तिकस्वप्नसत्ता मिथ्या । पारमा 
धिकदृष्टया च ज्याबहारिकजाभ्रजगत्सत्ता भिथ्येत्यन्ततः तक्ष्या 
छभयोः भिथ्यात्वकोटी किमन्तरमिस्येततप्रतिपादनस्याशक्यतया 
केनापि तकोप्रहप्रहिल्तेन जीवनं जगच्चेको जाप्रत् चिरस्थायिस्वप्नः प्रति- 
पादयितुं शक्यते । अतः सरत्यस्यायं कोटिभेदो लोकजीवनस्य व्यवहा. 
रिक ष्टयेव मान्य इत्यधिकतया मोक्षादपूर्वमनिषार्यरूपेणापेक्ठितत्वात् च 
ठ्यवहार एव कोटिबिभागस्य सखभुचितो मानदण्डः ।१ 

१, जगदूविषयकमन्यदपि रिस्तृतं विवेचनं "परतत्वं जीवो जगच्वेतिः शीषे 
्षटव्यम् । . 



पंचमः अध्यायः 

( इषम जगत् ) 

भाष्यकाराणां घष्मजगद्विचाराः 

पूषस्मिन्नभ्याये सामान्येन स्थूलजगतो विषये शंकराथाना्यीणां 
विभिन्ना धारणास्तत्तत्सम्प्रदायानुसारं तेषां मतमेदाश्च प्रदशिताः। 
सुचमजगतः भपि सृष्टचन्त गतत्वेन तदिवेचनमपि नितरामाबश्यक्षमिति 
तदिह बिधीयते । 

तत्र चिद्चिन्मिश्रे अस्मिन् जगति मुञुश्चणां तस्वजिनज्ञासायां स्वाभा- 
विकी प्रवृत्तिजोयते । तत्त्वं च सामान्यतो द्विषिषम्-जडबस्तुनो मूल- 
स्वरूपम् ; चेतनषस्तुनो मूलस्वरहपं च । तस्य, जडस्य चेतनस्य वा 
वस्तुनो भावः अयोत् मूलस्वरूपं तत्त्वम् श्तीद तत्त्वशब्दाथः । 

तानि च तत्त्वानि प्रतिदशंनं तत्तदुदशंनकाराणां स्वस्वप्रति प््यनु- 
सारेण भिन्नमिन्नानि । तथापि शतिभतिपादिततन्वविषये सबंदाशे- 
निकानां प्रायः पेकमत्यम् । तत्तवान्वेषणङुशलाः प्रेक्षावन्तो हि स्थूलमथ- 
मालोच्य तत्कारणीभूतं सुदमं बस्तु कीदृशं स्यात् › तथा विशोषमथै- 
मालोच्य तत्कारणीमूतं सामान्यहपं कीदशं स्यात् ; एषमेव च मूतंमथे- 
मालोच्य तत्कारणीभूतममूतं षस्तु कीदशं स्यात् इति विषारणायां 
भ्ङ्त्येव प्रबतन्ते । कायेकारणमावे ज्ञापिते च इयमालोचना प्रेश्चाबवां 
सुलभा भवेदित्यभिप्रायेण परमादमानमारभ्य शरीरादिस्थूला्थजात- 
पथ्यन्तं कायकारण भावज्ञापनाय श्रुत्या सष्िक्रमो बणितः। भयं ब 
सष्िकमो वस्तुत एकषिघ एष । केवलं श्रतिवाक्येः बहुषु स्थलेषु भिन्न- 
भिन्नप्रकरिण बणितः। तेषां सर्वेषां चं कवाक्यता श्रीमद्बादराथणाबरयंण 
द्वितीयाभ्यायस्य हन्तराद्ं प्रदशिता । 

घकरस्य- 
बणिवसष्टिक्रमानुसारेण च इमानि तच्तवानि सम्भवन्ति- पृथिवी, 

जलं, तेजः, वाधुराकाशश्चेति पंचमूतानि । तन्मात्राः, गन्धः, रसः, 
रूपं, स्पशेः शब्दश्च, एवं तदुप्राहकाणि पच्च भोत्रादीनि क्ञनेन्द्रिगणि, 
ततपेरकं मनः,तथा पञ्च कमन्दियाणि । तदचिष्ठाता प्राणः । बुद्धिमान मात्मा 
शठ्यक्तं पुरुषश्चेति । एषु च तत्तेषु कायकारणभावः भरत्या प्रतिपादितः । 
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तस्याशयस्तु कायं कारणदषटया समाज्ञो चनीयमित्येषं सवेमूलकारणभूतः 
परमात्मा साक्षात्कृतो भवेदिति । तथा बा्ये वस्तुनि ञाते तदन्तस्थं वस्तु 
ज्ञातुं शक्ष्यते इत्याशयेन परमात्मनः सबोन्तरत्वं शरुस्या प्रतिपादितम् । पं 
स्थते षस्तुनि ज्ञाते तद्पेश्चया सुददमं ज्ञातं भवति, तस्मिश्च क्ति तद्- 
पेश्चया सुदभतर ज्ञातं भवति । 

तश्रास्मिन् दृश्यमाने जगति यथा शरीरात्मनोडभयोः संयुक्तषमूहो 
जीवनम् , उभयोर्विभुक्तिश्च मरणम् । शरीरेण विना आत्मा शाक्तिरहितः, 
आस्मधिरदितं च शरीरं शवरूपं चैतन्यदहीनम् ८ जडम् ) पार्थक्येन 
किमपि शरीरं नापि चात्मा जीवननाम्ना वक्तुं शक्यते । इत्थमुभयोः 
समष्टिरेव यथा जीवनं तथैव धिस्तृताया अस्याः सेष्टेरपि एवमेवेकं 
शरीरम् , एकश्चात्मा । सष्टथवस्थायां तदुभयं संयुक्तं प्रलयावस्थायां 
चोभयं वियुक्तप् । तत्र प्रकृतिः खष्टेः शरीरम् । परब्रह्मपरमात्मा च 
तदात्मा । एतदैव चिदवित्तत्त्वद्रयं पुरुषः । प्रकृतिः) बह्म; माया, आत्मा, 
शरीरम एषमन्यान्यभिन्नभिन्ननामभिरच्यन्ते । पतत्तन्त्हयसमष्टिः 
संसारः । इन्द्रियप्राह्यं जगद्ोच्यते । सृश्टयबस्थायां तदुभयं स्वकीये 
स्थूलरूपे, प्रलयावस्थायां च सुदंमहूपे समुपलभ्यते । 

धात्मशरीरयोरुभयोः समूहश्पेण वतंमानायां जीवनरूपसमष्टौ 
शुद्धात्मतन्त्वं निश्रिंकारं खच्िचदानन्दस्वरूपं किन्तु शरीरावरणाच्छन्नं तत् 
जीवात्महूपेण अस्माभिरुपलदंयते । अयम् नात्मा, स्थुलसदंमर्लिग- 
नामकः त्रिभिः शरीरैः भन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विक्ञानमयानन्दमय- 
नामकेः पञ्नमिश्च कोशः समावृतः । स्थूलं शरीरमेव अस्माकमन्नमयः 
कोशः । स्थूलशरीरस्य निमीणं वृद्धिश्च भुक्तपदार्थेः संजायते । भस्माकं 
सूचमशरीर प्राणमय-मनोमय-विज्लानमय कोशान्तं स्थितिः । भस्मा 
कारणशरीरे भानन्दमयः कोशः । मृत्योः समये स्थुज्ञशरीरमात्मना 
वियुण्यते किन्तु सूदमशरीरं मृत्योरनन्तरं स्वगंनरकजन्मान्तराषस्थास्वपि 
भात्मना सैष तिष्ठति । जीवात्मनः क्रमेसंस्काराः भर्मिन् सुदमशैरे 
एष भङ्कयन्ते । तदेव च सूदमं शरीर स्वगनरकपुनजेन्ममबबन्धनादीनां 
कारणम् ; तथाहि- 

पञ्चप्राणमनोबुद्धिवशेन्द्रियसमन्वितम् । 
अपञ्चीकृत भूतोत्थं सूदमाङ्गं मोगसाषनम्' ॥ 

१, घं° शारीरकम् । 
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अस्मादेव सुचमशरीरान्मुक्तिर्मोक्षः । अक्षानोपाधि, सुधुप्रावपि च वतं 
मानं, सुदमशरीर कारणीभूतं कारणशरीरमुच्यते । तस्स्वज्ञानेन तु तस्य 
मोक्षावस्थायां नाशः । न तु ततः पूवं कथमपि तन् जीबार्मना परित्य- 
इयते अपि तु ताषत्कालपयेन्तं तेनैव सह तिष्ठति । प्रश्ृतेरष्टाभिरषयवे 
सष्टेः रचन। गीतायाभित्थं प्रतिपादिता बतंते- 

भूमिशपोऽनल्लो षयुः खं मनो बुद्धिरेष च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा! ॥ 

~ तत्र आद्स्थूलतस्वपंचकेन स्थूलशरीरनिमीणम् । मनोवुदधयकारे- 
रेभिः सुददमतन्त्वेः सुदमशरीरनिमोणम । तदेव च सुदमशरीरं जीश्रात्मन 
भशसंख्यपुनजन्मनाम् , योनिपरिवतेनानां च कारणम् , सख्यं तु सप्तदशकं 
प्रथितं हि लिंगम् इति संक्षप्रशारीरकभाष्यानुसरेण तथा सप्रदश 
प्रजापतिः, इति शतपथन्राह्मणानु खरेण इद्मेष क्िगशरीरमष्युच्यते । 
तश्र ज्ञानेन्द्रियपंचकं बुद्धिमनसी कर्मेन्द्रियपंचकं वाथुपंचकं च इत्येतेषां 
संकलनेन सप्तद शावयवत्वम् । तेषु च भोत्रत्वक् चक्चुजिह्वाघाणाख्यानि 
ज्ञनिन्द्रियाणि । तानि चाकाशादीनां साल्िकांशेभ्यो ठयस्तेभ्यः प्रथक् 
पथक् क्रमेणोत्पदन्ते । तन्न "जह ब्रह्मास्मि" 'ईइदभित्थम्? एतन्निश्वया 
स्मिकान्तःकरणवृ्तिबुद्धिः । इदमित्थं न वा । भहं चेतनस्वङपं शरीर 
वा । इतिसंशयात्मिकान्तःकरणबरन्तिमेनः । स्मर्णात्मकचित्तस्य वुद्धो, 
गबीत्मकाहंकारस्य च मनस्येवान्तमोव इति न पाथक्येन तल्लक्षण 
स्याधश्यकत्वम् । 

मनेोबुद्धिवित्ताहंकाराणां चतुणामेकं मिलितमन्तःकरणे नाम । 
- तदुक्तं बातिके- 

मनोबुद्धिरहंकारश्ित्तं चेति चतुबिधम् । 
संकल्पार्यं मनोरूपं बुद्धिनिंश्चयङूपिणी ॥ 
शभिमानात्मकस्तद्रत् अहंकारः प्रकीर्तितः । 
शनुसंधानपं च चित्तमित्यभिधीयते* ॥ 

तस्येकत्वेऽपि संशयनिश्चयस्मरणगषेहपविभिन्नकायेपरतया भिन्न. 
कायेपरस्वेन पाटक-पाचक"याचकवदू उयवहारः । एतानि च खबौणि 
उयो मादिगतसाच््विकांशेभ्यो भिलितेभ्यः समुत्पद्यन्ते । तत्र॒ मनोबुद्धि 

१. गीता ७।४ १. श्मदतामोकः ० १२ 
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चित्ताहंकाराः प्रकाशात्मकाः । पतदेबेतेषां महाभूतसात्त्विकांशकायतवे 
प्रमाणम । 

निन्द्रियेः सहिता बुद्धिविज्ञानमयः कोशः इश्यते | तथक्त 
चतन्यं कतृत्वभोकतृत्वसुखित्वदुःखित्वाध्यभिमानित्वेन स्वगौदिलोक- 
गामि भवति । उयावहारिकदशायां चेतदेव विज्ञानमयको शयुक्तं चेतन्यं 
जीषसज्ञां लभते । 

सनवगुणांशोत्पन्नत्वेन सत्वगुणप्रधानम् । चष्रुःभोत्रादिज्ञानेन्द्रिय- 
सहितं च मनो मनोमयकोशः कथ्यते । मनसः सन्त्वगुणांशक्ायत्वेऽपि 
रजोषिकरेच्छारूपितवेन संकल्पविकल्पात्मकत्वात् बुद्.चपेक्षया भअधिक- 
जडत्वाच्चास्मिन्नेष व्यवहारः । बुद्धेश निश्चयान्तःकरणशृत्तित्वेन 
तत्र संकल्पविकल्पाभावात् । भआात्मनश्च कोशवदाच्छादकत्वात् अस्मिन् 
कोशत्वव्यवहारः | 

वागादिकर्मेन्द्रियपंचकमाकाशादिरजोगुणां गोभ्यः क्रमशः पाथंक्येन 
उत्पद्यते । आकाशादिषु सत्त्वरजसामेषां त्रयाणामपि गुणानां बतंमान- 
त्वेऽपि वागादिष्वाकाशादिररजोंऽशाधिक्यमिति रजोगुणप्रधानाकाशादू 
वागिन्द्रियन् , रजोगुणप्रघानवायोः पाणीन्द्रियम्, रजोगुणप्रधानाग्ने 
पदेन्द्रियप्; तथा रजोगुणप्रधानाडजलान्मलबिखजनेन्द्रियम् । पं 
रजोगुणभ्रधानप्रथिव्याः मूत्रविसजनेन्द्रियं चोत्पधते । 

प्राणादयः पंच बायवः। एतेगं चोत्पन्ती रजोगुणप्रधानाकाशादि- 
मिलितांशेभ्यो मवति । कमन्द्रियसहितं तलभ्राणपंचक्छं प्रागमयकोशः 
कथ्यते । एतश्च क्रियात्मकमित्यस्य रजोगुणा शकायेत्वम् । पूर्वोक्त 
विज्ञानमय-मनोमयप्राणमयकोशेषु षिज्ञानमयकोशो क्ञानशक्तिसम्पन्न 
इत कत्तं कथ्यते । मनोमयः कोशः इच्छाशक्तिसम्पन्नः इति कायं 
मुच्यते । ज्ञानेन्द्रियसदितो बुद्धिरूपकत्तो मनोज्ञानेन्द्रियहपक)।रणसाहा- 
य्येन प्राणादिपंचकदवाय च गमनादिकाय कारयतीति तत्त्वम् । तत्तत्पषु- 
मतानुसारेणेवेते स्वकाययोग्यतानुसारं कठृकरणकायनाममाजः । पएतस््रय. 
मिलित्वा सूष्पश रीरमुच्यते । 

दमेव सूदमशरीरं जीवात्मछत कमेभिः संस्क्रियते इत्यस्मद्रतेमान- 
ज्ञीषनमेवातीतानागत जीवनबीजम् । वटशृक्षलधिष्ठबीजे बिस्वतारो 
परिणाहि वडब्क्ववदरमतसृदमशरीरे सम्पूणेस्य स्थूलशरीरस्य विस्तारो 
विकालश्चान्तनिहितस्विषठति । अनुकूलपरिस्थितौ चायं विस्तारो 
बिकसितः खन् प्रत्यक्षतामापद्यते । 
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तच्चेत्थं साधारण्येन कमं भस्माभिः स्थुलशरीरेण करियते । 
स्वतो न सत् नापि चासत्। तत्कृतिलच्यमेव केवलं भिन्नम् । तत्रेव 
च कर्मणः स्वहपं नि्बिभतिं । कृतिकाले क्षनेन्ियाणि स्नायुजालस्य 
ज्ञानतन्तबश्च तत्सुचनया मन दधपयन्तीति मनोजगति किञ्चित् कम्पन. 
मुत्पद्यते तथा सूदमशरीरे तत्कमेसंस्कारः अकितः संजायते । भयमेव 
संस्कारः अस्माकं भारब्धतां सम्पद्यते । मृत्योरनन्तरं स्थूलशरीरनाशेऽपि 
जीवेन सह वतेमानमेठदेव सुदमशरीरं निजपूषेजन्मकमेसंस्कारं प्रबुत्ति- 
श्पेणानयतीति भबृत्तिरज्ञातश्पेणास्मडजीवनपथग्रदशेनं करोति । हत्थं 
च कृतेऽपि कमेण्यस्मत्सृदमशरीरे तरंगोत्पत्तिनं स्यात्, कोऽपि क्षोभो 
नोत्पद्येत तदा छतमपि कमं न बन्धकारणं नापि च पापपुण्योद्पादकछं 
भवेत् । पतेन कृतकमोयुकूल्तपुण्यपापयोमौनसिकभावनानामेष हेतु 
त्वम् । यथा च श्रतिः- 

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥ 
मन शव मनुभ्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 

धाय बिषया सक्तं मुक्त्यै निधिषयं स्सृतम्* ॥ 
तथा-^एतदेव मनःशब्दादिविषयासक्त्यवस्थायां बन्धक्रारणम् । 

यदा तु बाद्यविषयान् शब्दादीन् बिमुच्यात्मरूपधिषयासक्तं भवति तदा 
तदेवापबगेकारणं भवति" । 

सुदमशरीरं मनोबुद्धःथहछृतितन्त्वत्रयनिभितमिति प्रतिपादित च. 
रम् । पुनजेन्मनः सर्वोऽपि बिषयः एतेषामेव ( मनोबुद्ध-धहंकाराणाम् ) 
न्यूनाधिकमात्राञ्ु निबिभत्ति । अहंकृति रां तत्त्वम् । पतेनेष सवतः 
पूवं स्वाथस्वव्वाहंताभावना समुत्पा्ते । जडेऽदहंताभावनाऽमाव 
चेतने च तत्स्थितिरयमेव भेदः । पतेनेव भोजनाथ, विकासाथ ब्द्धथथ 
च प्रेरणा समुपलभ्यते । बृष्षय्ोनो केबलमहंकृतितत्वस्य प्राधान्यम् । 

सूदमशरीराणां हितीयं तत्त्वं मनस्तस््वम् । एतेन सुखदुःखालुभवस्य, 
स्मृतेः, विचारस्य कल्पनायाश्च ते प्रेरणोपलभ्यते । पशुयोनो अंकृति- 
मनोङूपतच्त्वद्वयस्य प्राधाभ्यम् । भोजनं विकासश्च यच्चाहं कृतितन्तवस्य 
प्रानं कायं, ब्ृक्षयोनौ पञ्चुयोनौ च समानकपेणोपलभ्यते, किन्तु मन- 
स्तत्छस्य यत्कायेम् ; इच्छानुभूतिः स्खृतिरित्यादि तत्तु प्राधान्येन पष्षु 
एवोपलभ्यते न बृहतषु । 

१. व्र° वि° उ° १-२ १. श्दधेतामोद्ः प° २८ 
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बुद्धिः सूदमशरीराणां ठतीयं तन्वम् । बुद्धिषि वेकस्य जननी, 
कतेड्याकतव्ये निणंयते । मानवयोनिसुददमशरीरेषु च मनोबुद्ध यहं 
कृतीनामेतेषां त्रयाणामपि तत्त्वानां विकधितरूपमुपलभ्यते । पशबो हि 
कायेप्ररणां प्रशृत्या प्राप्नुवन्ति मनुष्याश्च बुद्धितन््वेन विवेकेन चेति; 
पशबो हि नेग्रमेवमवगच्छन्ति यत् सामाजिककल्याणाय जीबनयुन्नेतु 
सेवायाः, स्नेहस्य, प्रेम्णः, त्यागस्य बा कियती आवश्यकता बतंते । 
मानवता एतत्सबेमपेश्षते। पञ्चता तु प्रवृत्तरेव नामान्तरम् । प्रवत्तिमेव 
केबलामनुसृत्य कायं कबोणोषु अस्माघु पड्युतायाः भाधान्यम् । बिवेक- 
पूवेककतेग्यपरेरणया कमं छबोणेषु चास्मान मानवतायाः प्राघान्यम् 
इत्ययमब पञ्चुतायां मानबताया बिज्यः। 

दृक्षयोनिमारभ्य देवोनिं यावत् सूदमशरीरस्य त्तेत्रम्-मायायाः 
खान्नाञ्यं सुददमशरीरे बुद्धेः प्राधान्यमस्तु अहंछृतेवौ बष्वयोनिरस्तु 

निवो किन्तु याबद्यमात्मा सूदमशरीरे तिष्ठति ताबटकर्मसंस्कारा- 
धीनप्रारन्वाधीनो बद्ध इति परित्यक्तसृदमशरीरदशायां मनोबुद् भ्यह- 
छतिसनत्रजस्तमोभिः पू्णंतया स्वतन्त्र एव सुक्तोऽमिधीयते । गीताया 
निम्नाङ्ितश्लोकांशयोरिदमेवामिष्यक्तम्- 

आन्रह्ममुबना्ञोकाः पुनरावतिनोऽज्ञुन! । 
4 १ 9 

ते तं भुक्त्वा स्वगलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति | 
9 > 4 >, 4 

सृदमशरीरस्य विकासो हि कर्मसंरशटरेः संज्ञायते । कृतानि च सद्- 
खत्कमोणि सुदमशरीरं भ्रभवन्तीव्येषेषाघक्तिरुच्यते । अनासक्ता 
निर्जिप्त्या च केवलं कतव्यमावनयेव छतानि न सुदमशरीरं क्षोभ. 
यन्तीति न तत्कमंसंस्कारेः कथमपि प्रवृत्तेः सम्भवः । इत्थन्नावरद्धे 
सूदमशरोरविकासे प्रारञ्धभोगानन्तरमेव मनोजगतो नाशे भौतिकः 
जगतो ुक्छिसम्भवः । इममेव भावं गीतित्थममिषत्त- 

न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे क्मंकले स्परहा ।> 
> ८ > 

यस्य नाशृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते | 
हत्वाऽपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥* 

गि मी 

१, गीता ८।१६ २. तत्रैव ९।९१ 
३. तत्रैव ४।१४ ४. गीता १८।१७ 
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अत्रापि चैषामखिलबवरावरानन्तसुच्मशरीराणामेकत्वषिवक्षायाः 
सेद बुद्धिविषयतया वनवजजलाशयवहा समष्टिः । पाथक्येन चनेक- 
जीवानां प्रव्येकं स्व-स्वसृदमशरीरस्य स्व.सव-बुद्धिविषयतया वृष्षवन्नथा- 
दिबदू वा ग्यष्टिः। पतत्सुदमशरीरसमषटयुपहितं चेतन्यं क्ञकसूत्रमिष 
सर्त्रानुस्युतत्वात् पूर्वोक्तजञानेच्छाक्रियाशक्तितदुपदहितताच्च सूत्रात्मा 
हिरण्यगभेः प्राणश्चोच्यते । भस्य सूत्रात्मकदिरण्यगभंस्येषा समष्टिः स्थूल- 
प्रपंचयपेक्षया सुच्मस्बात । सूचमशरीरभ् ; विज्ञानमयादिष्ोशत्रयं 
तथा बिरादरूपेणानुमृतस्थूलप्रपंचविषयकवासनामयत्वार्स्वप्नः । भत 
एव ( सूच्मत्वात् स्वप्नत्वाच्च ) स्थूलप्रपचलयस्थानमुच्यते | 

एतत्सूदमशरीरव्यष्ट थ॒पदितं वेतन्यं तेजो मयान्तःकरणोपदितत्वात् 
तेजसम् उच्यते । अस्यापीयं व्यष्टिः, रथूलशरीरापेक्षया सूनमत्वात् 
सूदमशरीरम् , विज्ञानमयादिकोशत्रयम् तथा विश्वचेतन्येनानुमूत- 
स्थूलशरीरादिविषयकषासनामयलनात्स्वप्नः । अत एव ( सृचमतवात्स्वप्न-. 
त्वाच्च ) स्थूलभ्रपंचलयस्थानं चोच्यते | 

एतौ च सूत्रात्मतेजसौ स्वप्नकाले सुदमाभिमेनोशृत्तिभिषीसनाम- 
यान् सुदमशाब्दादिविषयान् सुषुप्रिकाले सूचमाभिरक्ानवृत्तिभिरीश्वर- 
भ्राज्ञावानन्दमिवानुमवतः। तथा च श्युतिः-स्वप्नस्थानोऽन्तः- 
प्रज्ञः ०००७०७७ | इत्यादि । 

त्रापि विज्ञानमयादिकोशत्रयसमष्टिष्यश्टथोः तदुपहितसूत्रात्मतेजस- 
चेतन्ययोश्च वनधृष्षवत्तदवष््िन्नाकाशवच्चैवं जलजलाशयप्रतिषिम्ि- 
ताकाशवच्चेकयम् । एषमपंवीकृतपंचमहाभूतेभ्यः सूदमभपश्चोत्पत्तिः 
खा चापि स्थूलप्रपंचवदृन्रह्मण एष जायते एतत् सं ब्रह्मसूत्रभाष्ये 
तथा-'अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तञ्ञिगादिति चेन्नाधिरशेषात्? 
(-२।३।१५ ) तथा प्राणा. ( २।४।१ ) तस्राक्ुतेश्वः ( २।४।३ ) "तत्पू- 
वेकतवाद् वाचः ( २।४।४ ), सप्रगतेविशेषितत्वात्ः ८ २।४।५ ) 
(त इन्द्रियाणि तदुढ्यपदेशादन्यत्र भरेष्ठात्” ( २।४।१४ ) इत्यादिभिर्मनः- 
सहितेन्द्रियाणामुर्पत्तिवेणिता । पभ्रश्नो पनिषद्पि एष एव विषयः- 

"पृथिवी च परथिवीमात्राचापश्चापोमात्रा च+""" "इत्यादिना प्राणाश्च 
विधारयितव्य चः इत्यन्तेन तथा (स प्राणमस्चजत प्राणाच्छ्ुद्धाम्^** 
इत्यादिना चापि प्रतिपादितः । यतो क्त्रेतेषां सर्वेषां स्थितिः परमेश्वरे 
एवष प्रतिपादिता- 

[> 

१. प्रन ठ० ४।८ २. तत्रैव ६।४ 
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(एवं ह वै तत्सवं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते? ।* 
भण्डकोपनिषथपि- 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
खं षायुभ्यातिरापः एयिवी विश्वस्य धारणी ॥ 

इत्यनेन स एब विषय दक्तः | 

रामाञ्ुजस्य- 

रामानुजमते तु तदूमाष्ये ब्रह्मसूत्राणां द्वितीयाभ्यायस्योत्तरद्धं न 
बियदश्चुतेः' ( २।३।१ ) इत्यारभ्य अग्रे भाकाशादीनां तथा (तथा प्राणाः 
८ २।४।१ ) इ्यारभ्याम्रे भ्राणादीनायुतपत्तेः भअन्याचायंबदेव निर्देशोऽपि 
तदीय्रकरणमरन्थेषु भूताधुरपत्तिक्रमविस्तारः यत्किचिद् अन्ययैवोप- 
लभ्यते । तत्र भूतानां तन्मात्राणां चोतपत्तावनेकं दशनम् , तथाहि- 
तामसादंकारात् पंचापि तन्मात्राणि शत्पद्न्ते, तेभ्यश्च क्रमेण पंचभूता- 
न्युत्पद्न्ते इत्येकम् । तामसाहंकारात् शब्दतन्मात्र्युटपश्चते । 

शब्दतन्मात्रादाकाशः आकाशात्स्पशातन्मात्रम् , स्पशंतन्मात्राहायुः । 
वायो रूपतन्मात्रम् । रूपतन्मात्रात्तेजः, तेजसो रसतन्मात्रम् , रसतम्मा- 
त्राडज्ञलम् । जलाद् गन्धतन्मात्रम् । गन्धतन्मात्रात् प्रथिषीति द्विवीयम् । 
तामसाहंकारात्ः शब्दतन्मात्रम्ुत्पद्ते । शाब्दतन्मात्रादाकाशः स्पशं. 
तन्मात्रं चेति हयमुरपथ्ते । तथा स्पशेवन्मात्रादू बायू रूपतन्मात्रं चेत्यु- 
त्पश्यते । रूपतन्मात्रात्तेजो रसतन्मात्रं चोत्पद्यते । रसतन्मात्राजलं गन्ध. 
तन्माघ्रं बोरपद्यते । गन्धतन्मात्रातथिबी उत्पद्यते इति ठृतीयम् । भाका- 
शादि पंचसु भूतेषु शब्दादीनां पंचानां गुणानाघु्तरोत्तरमेकैकाषिक्षय- 
मस्ति । तथा चाकाशे शब्दो, वायौ शब्दस्पर्शो, तेजसि शब्दस्पश- 
रूपाणि, जले शब्दस्पशेरूपरसाः, प्रथिव्यां शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः इति । 

पञ्चमहाभूतानां पव्वीकरणब्रक्किया तु शंकरवदेवास्मिन् मतेऽपि 
बोध्या । किच, एतन्मते सश्वरजस्तमोक्पगुणत्रयवती प्रहृतिरमददादिचतुर्विंशति- 
तश्वात्मिका मृलप्कृतिरेव घरवोत्पत्तिदेतुः" । तत्र त्रिगुणायां तस्यां भगवरसं- 
कल्पाधीनगुणवेषम्यात्कार्योन्युलावस्था भभ्यक्तशब्देनोच्यते । तस्माद 

[ति 1 1 

१, तत्रेव ४।७ २. पु० द° २।१।३ 
३. यतीन््रमतदीपिका 
४. मदोया भ्रहृतिः सत्यसंकल्पेन भयाध्यच्तेणे्ञिता सचराचरं जग- 

सूयते ( गीतायां रामाचुजमाष्यम् १।१० ) | 
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ख्यक्तात् महन्तन्वमुत्पदते--बुद्धिषामान्यस्य मह^्तत्वभिति पारिभाषिकी 
संश्च । तच्च सास््विकं राजसं तामसं चेति त्रिविधम् । महन्तत्वादहंकारः 
चत्पद्यते, अयमेव वेहात्माभिधानादिजनकः । अयमपि सात्तिकराजसत।- 
मसभेदेन त्रिविधः । राजघाहंकारषहकृतात्+ सातविकाटंकारात श्ञनेन्दियषट्कं 
कोन्धियप॑चद्ं च इत्येकादश इद्धियाणिग जायन्ते । मनःभ्रोत्रचश्चुघ्ोणरस. 
नात्वग्भेहेन ज्ञानेन्द्रिय षद्षिघम्। एषु षटसु भन्तरिन्द्रियं मनः, श्रोत्रा. 
दीनि च पंच बाह्येन्द्रियाणि । तत्र मनः संकल्पस्मृत्यादौ कारणं भवति | 
बह्येन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तो सहकारि च सम्पद्यते । एतदेव मनः शब्दादि- 

बिषयासक्त्यवस्थायां अन्धकारणम्। यदा तु बाह्यविषयान् शब्दादीन् 
विमुच्य भात्महूपविषयासक्तं भवति तदा तदेव भपषर्गकारणम् । 

निम्बाकेस्य- 
जीवानामदृष्टस्य भन।दितया प्रलयक्रालान्तरे परमात्मेच्ानुसारं 

सान्त्विकादिगुणानां साम्यावस्थायां (प्रकृतौ ) क्षोभः संजायते । तेनैव च 
तदा तन्तवानामुत्पत्तिः । यथा चोक्तम्-सखष्टिलमये परमारमा स्वेच्छया 
पुरुषभ्रघानयोः प्रविशति क्षोभं चोत्पादयति * | एष्र क्षोभः प्रक्रतौ उत्प 
द्यते तथा च श्चुतिः-"तदक्षत बहू स्यां प्रजायेय तत्तेजोऽसजत* | 

'सोऽकामत बहू स्याम् प्रजयेयः+ | “प्रकृतेः परिणामः उयक्तमुच्यते 
तच्चानित्यम्"* | स च परिणामः बिबिधप्रकारः। तत्प्रक्रिया चेत्थम् 
यदा परमात्मात्रिता प्रकृतिः त्रयाणां गुणानां साम्यावस्थायां क्षोभकार- 
"णेन फलोत्पादनोन्प्ुली संजायते तदा तघ्पात सतत्वरजस्तमोगुणप्रकति" 
कनिश्चयात्मकस्य महतः उत्पत्तिः सं जायते तदा तस्मात् सन्वरजस्त. 
मोगुणप्रकृतिकनिश्चयारमकस्यर महतः उत्पत्तिः संजायते । ततोऽहकार- 
स्योरपत्तिः, अयमपि च गुणानां भेदात् त्रिविधः । सास्विकधर्मादुत्पन्नः 
अहंकारः वेकारिः । राजसिकधमौदुत्पन्नः तैजसः । तामतसिकधमा 
चोत्पन्नः अकारः भूतादि रच्यते । 

तत्र वेकारिकादहंकारादू इन्द्रियाथयिष्ठातदेवत।नां मनसश्च उत्पत्तिः । 
मनश्च निजक्रियायाः स्थितेश्चानुसारं मनोबुदू भ्यदकरवित्तनामकं संजा- 

१. यतीन्र मतदोपिका 

२. “न खपतवेन्दियाणि रपि तु एकादशः (रा० भा० २।४।५ तथा ४।५।५ 
२. वे० र० म० धू° २३.२४ ४. छा, ६।३।३ 

५. त° १।६ ६* कौस्तुभे ( १।१।१ ) 
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यते । एतेषु मननादिकारणं अनः । पतदेव च्च शडदस्पशंरूपरसगन्धादि- 

विषयाननुभवद् बन्धकारणम् । परित्यक्ततत्छम्बन्धं च परमात्मोन्मुखं 
मुक्तिकारणं संजायते । यथा चोक्तं ब्रह्मबिन्दुपनिषदि- 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोश्चयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुकत्ये निर्विषयं स्पृतम् ॥१ 

शद्धाष्चद भेदेनैवद् दिबिधम् । कामनादिरदितं श्यं कामनादियुक्तं 
चाश्चुद्धम् । 

बोधनसाधनं बुद्धिः । तत्र शरीरादिबिषयकाहंबुद्धिरहंकारः । चिन्तन. 
साधनं च चित्तम् । चन्द्रो ब्रह्मा शद्रः त्ेत्रज्ञश्चेतेषां कमशोऽधिषाद- 
देवताः । बयूहदेवाः बासुदेवसंकषणप्रयुम्नानिरुद्धाः तेषामपिष्ठावृहेषा 
इत्यन्ये । गलान्तं मनसः स्थानम् ; वदनं बुद्धः, हृदयमहंकारस्य । नाभि. 
हेद् यस्यः । 

तेजसाहंकाराच्च दशानां ज्ञानकर्मन्द्रियाणामुस्पत्तिः । शब्दस्प- 
शंदपरसगन्धाश्च ज्ञनिन्द्ियाणां विषयाः । दिग्वायुः, अकः, वरणः, भरिविनौ 
च क्रमशः वदधिष्ठाव्देवताः । महामूतेभ्यो वद्धनेनेव एतानि भौतिकान्य- 
प्युच्यन्ते । 

वागृहुस्तपादपायूपस्थाभिषधानि पञ्चकर्मेन्दरियाणि । बहीन्द्रोपेन्दरमृत्यु- 
प्रजापतयश्चेतेष।मधिष्ठातदेवताः । . दशानमेतेषाभमिन्द्रियाणां शारीरकोप- 
निषधेवं संम्रहः- 

भोर त्वक चश्चुषी जिह्वा घ्राणं चैव तु पद्वमम् । 
पायुपस्थौ करौ पादौ वाक् चेव दशमी मताः ॥ 

मोतिकांकारात् पञ्चानां तन्मात्राणां ताभ्यश्च पक्वानां महामूताना- 
मुस्पत्तिः । इत्थं च भूताथहंकारादुत्पन्नायाः शब्दतन्मात्रायाः आकाशो- 
त्पत्तिः । आफकाशाच्चोत्पन्नायाः स्पशेतन्मात्रायाः वायोशत्पत्तिः। बायो- 
इत्पश्नायाश्च दूपतन्मात्रायास्तेजस उत्पत्तिः । तेजसश्चोच्पन्नायाः रस- 
तन्मात्रायाः जलोत्पत्तिः। जलादु्पन्नायाश्च गन्धतन्मात्रायाः प्रथिव्यु- 
त्पत्तिरिव्युत्पत्तिक्रमेण तत्र तत्र स्वेषां स्वेषामुपादानानां स्थितिः । 
प्रथिव्यां सर्दषां पक्चानाम्--शाब्दस्पशरूपरसगन्धानाम् , जले चतु. 
णाम्-शब्दस्परशंहूपरसानाम् ; तेजसि त्रयाणाम्-शब्दस्पशेरूप।णाम् ; 
वायौ दयोः--शब्दस्पशंयो, भाकाशे चंकस्वेव- शब्दस्य । 

१, अर वि०्ठ० र १. शारीरकोपनिषत् 

३. शारीरशोपनिषत् 
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वायुरपि ज शरीरस्थितिसाधनप्। स ̀  च प्राणापानस्मानोदाना- 
भिधः पश्चपकारः) नागादीनां च शंकरवदेषु पञ्चस्वेवानत मौव इति 
निम्बाकेः | 

इथं निम्बाकं मते भोतिकजगतो निष्पादकानि चतुर्विंशतितक्त्छांन । 
गोपालो पनिषद्रादौ त्वन्योऽपि सष्टेरुत्पत्तिप्रकारोऽभिहितः। स चाना- 
बश्यकतया त्यञ्यते । 

तत्र पच्छ तन्मात्राः, मनः ज्ञानकर्मेन्द्रियद्शकम् , प्राणश्च इत्ये. 
तत्-मप्रदशकं सुष्ष्माङ्गप्नुच्यते । 

स्थूलशरीरं द्विबिधम् । नित्यमनित्यं च । तत्र नित्यं परमात्मनः। 
` स्वेपुरषाथकारणम । भ्यनिचुनां ध्यानसाधनम , सनेमंगलाधार मृतं 
च । नित्यमुक्तातमनां विष्वक्सेन -नन्द्-द्ुनन्द-गरुडादीनामपि च शरीरं 
नित्यम् । 

अनिस्यशरोरं द्विविधं, कमज्मकमेज च । तत्र कमेजं जरायुजः 
मण्डलं स्वरेदजमृद्धिन्चेति चतुतिधम् । अक्मैजं च परमात्मनो 
बिराडरूपप् ! 

एतेषु महदारभ्य भूतपक्नकं यावत् कारणकायरूपेण सम्बद्धमिति 
न।मरूपभिन्नत्वेऽपि सुद् बटबन्नान्योन्यांमन्नम् । 

मध्वमते यततकरचिदु भेदेन महन्तस््वादयन्यद्रब्यस्ष्टथादिकल्पना प्राय 
सांरूयसम्प्र दायानुकरूलव । 

वस्ल्मस्य 

बल्लमा चग्यमते सृष्टेः धादौ परमतन्तछस्य परिणामासदुभूतानाम् 
अष्टाविशतिद्चष्टितक्तवानामित्थं प्राहु मोवः तत्तषदीपनिबन्धस्य सबनिणेय- 
ध्रकरणे सभुपलभ्यते-- 

सन्त्वं रजस्त मश्चव पुरुषः प्रकृति महान् । 
अहंकारः पञ्चमात्राः शब्दस्पशोक्ृती रसः ॥ 
गन्धो भूतानि पंचेव खं बायुर्योतिरपः क्षितिः । 
क्रियामयानीन्द्रियाणि -वाग्दो्मद्रीचिपायक्ः ॥ 
श्रोतं त्वग्धराणद्टगजिह्ा मनः षडिति भेदतः | 

> ५ 4 > 
॥ ऋषि 22 शा 1 ए 9 ना कका 

१. भअदवेतमते पल्चतन्मा्नाणां न प्रहणमपि तु बुद्धेः । आणेषु च पंचानाभपि 
हणम् । निम्बाकमते तदूमेदरहितस्ये ङस्मैबेति भेदः । 

२. स्वेनिर्णंय प्र° पूर ९४-९\ 
२४ नत 
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प्रकृतिः पुरुषशबोभो परमात्मा अभवत्पुरा । 
यद्रूपं सप्रधिघ्ाय तदश्षरमुदीयते॥ 
आआनन्दांशतिरोभावः सत्वमात्रेण तत्र हि । 
मु ख्यज्ञीवस्ततः प्रोक्तः खष्टीच्छात्रशगो हरिः ॥ 
ह्च्छा मात्रात्तिरोभावः तस्यायमुपचयते । 
बरह्म कूटस्थाञ्यक्ता दि -शब्देर्थच्यो निरन्तरम् ॥ 
सबीवरणयुक्तानि तस्मिन्नण्डानि कोटिशः । 
मूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थितः+ ॥ 

तसस्रदीपनिबन्धे व्रल्लभेन एष जगस्प्रपंचः भगवत्कायः उन्तः२ | 
एष हि भगवतो मायानामकशक्स्या विनिर्मितः । संमारश्च मायाया 
अविशानामकशक्त्य' जीवेन विरचितः । इत्थं बल्लमेन जगद् ईश्वर कृतं 
संसारश्च जीबकृतं इ।त अरततिपा(दतम्। 

पूर्मोक्तषु अष्टाविरशातितस्त्रेषु परिणामो न ।वकारी । सांख्य तु विकृत. 
परिणामवाद मा्चित्य खष्टस्त्पत्ति प्रति प(दयात । तत्र भह्ृतिखगुणा- 
त्मिका किन्तु बन्लभेन सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रय प्रथक् स्वतन्धरं तत्तव 
स्वीकृतम् । एतन्मते सृष्टः विकासः सनिचद्ानन्दपूणपुरुषात्तमस्य 
इच्छा मात्रेणैव भवति । भक्षम् , कालः, कर्मं, स्वभावश्चेत्येतत् सि. 
कारिणो ब्रह्मणः स्वरूपम् । एतेषां गणना बल्लमन सष्ररश्टाविश। तत्वेषु 
न कृता । तन्मते जगच: उपादानकारणं प्रकृतिः या च वस्तुतः ब्रह्मण 
एव अविकारिपरिणतिः । 

इत्थं पूर्वाक्तालोचनेनेदं ज्ञायते यत् बल्लमपतिरिच्यान्यभाष्य 
कारः परतत्त्वेन स्वपतो मिन्नमूल जडतत्त्छमेष स्वीकृतम् । तच्च. 
तत्सशाघनेन सांख्याभमतभ्रघानमेवावगतं यत्तदुन्रह्मात्मकम् । छन्तु 
बल्लभेन परहत््वात् स्वरूपतो भिन्नं किमपि अन्यत् जडतन्वं न= स्वी 
कृतम् तदनुसारं जडतन्ब परतत््वस्यवांशः । 

एतेषु बल्ल मस्य. पश्वः सूत्रानुक्रल्लो न वतेते । अन्यमाष्यकाराणा- 
मेताषान् पक्षस्तु सूत्रानुकूलो बतेते यज्जडत त्वं परतचात्स्बहूपतो भिन्नं 
किन्तु एतत्मिन्नंशे न सूज्रानुकलं भ्रति भाति यत्तत्सांख्यांभमतं भ्रघान- 

१. तत्रैव ८९-१०१ 

२. प्रपश्चौ भगवत्कायंः तद्रूपो भाययाऽभवत् । 
तण्डकरयाऽबिशया त्वस्य जोवसंघार उच्यते ॥ 

( तण हौ°नि° शा० प्र* २६) 
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मेव । यतो हि सूत्रकारेण खर्त्रेव सूत्रे तत्खण्डनं कृतम् । स्वयं चापि 
महवहंकारादीनां कस्मिन्नपि सूत्रे बर्वां न छता षतेते । 

सूत्रकारेण यश्यपि मूलजडतत्वस्श्ररूपसम्बन्धे स्पष्टतया न कापि 
चच कृता तथापि 'सृदमं तु तदहेत्वात्, ( १।५४।२) भस्मिन् सूत्रे समा 
यातम् “महतः परमग्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः "परः”* इति श्रतिषाकयीयमठयक्तं 
मांख्यामिमतं प्रघानमस्वीष्त्य सुदमप्रुक्तम् । एतेन स्पष्टमेतत् स 
येन केनापि करूपेण जडइतत्वमबश्यं स्वीकरोति किन्तु न तत्सांस्यामि 
मत भ्रघानप् | 

तेन "न वियदश्रतेः' इत्यादिसूत्रेषु (२।३।१-१५) भआाकाशादिजडतत्व।- 
नामुतः स्वीकृता किन्तु सूत्रेषु स्पष्टमुल्जेष्ला भावात् सूत्रकाराभिमत 
सुदमजडस्वहूपसम्बन्धे न किमपि विशेषेण वक्तुं पायते ¦ भाम्; 
तदस्तित्वमवश्यं तन्मान्यम् ; तज्च जीबवत् परतन्तेन सह अप्रथकसिदढ- 
रूपेण स्थितं सत् सवेतोभावेन तदायत्तम् । 

मध्वमतिरिच्य अन्ये सबं भाष्यकाराः सूत्रानुसारम् आकाशादि. 
भूतानि उत्पन्नान्येव स्वीक्ुबेन्ति । मध्व्राचायेश्च किन्तु, आकाश बायुं 
चोः पन्नो मन्यमानोऽरि मागशः अनुत्पन्नावाकालयति* । तथापि 
मध्वस्यतन्मतं सूत्रैनं समथ्येते । सूत्रकरेण आकाशस्य बायोश्चोत्पत्तौ 
पयाप्रो बिचारो विहितः, श्रुतिवाक्यपरस्दरसमन्वयफलस्वरूपमेकस्मिन् 
सि द्धान्तस्वहूये उभयो सःपत्तिरेव "न वियदध्तैः, ( ५।३। ` ) इति सूत्र- 
मारम्य "एतेन मातरिश्वा व्यारूयातः' ( २।३।८) इति सूत्रं याबत् 
प्रतिपादिता 

सूत्रकारानुसारं भृतानां सुच्मांशानामेव प्रथमतः उत्पत्तिः प्रतीयते । 
तेन हि तेषां चयात्मकत्वं 'छयात्मकर्तवात्त भूयस्त्वात्? (३।१।२ ) इत्यस्मिन् 
सूत्रे निदिष्टप। तथापि सूत्रकारस्य त्रिषुत्करणमभिरेतं पश्चीकरणं वेत्य. 
स्मिन् सम्बन्धे न कथिल्लिश्चयः। तेन पंचीकरणस्य चचोमविधाय 
त्रिषुत्कर णस्य ( उयात्मकत्व्य ) पव निदेशो विहितः, यश्च छान्दोग्यानु- 
सारेण प्रतीयते किन्तु यदा नेन तेत्तिरीयश्चुतिवाकगानुसारम् भाकाशस्य 
वायोश्चापि उत्पत्तिः स्वीडछता तदा पश्वीकृरणमापावतः समायाति । इत्थं 
-सूत्रानु सारं सर्स्वरूपनह्मणः सवेप्रथमं सूदमाकाशस्येबोरपत्तिजोयते ! 

न 1 1 क [ह 1 १ 1 1 7 1 

१, कट० उ° १।३।११ 

२. व्रह्ग्य--मण्वमाष्यम् ( अ° सू° २।३।४-८ ) 
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तदनन्तरं सुदमवाय्वादिक्रमेशेतरसृदममूतेषुत्पन्नेषु वन्मिश्रणेन जगतो 
भौतिकपदाथौनां शरीराणां चोपादानकारणानां मष्ामतानां स्वहपस्य 
निष्पत्तिजौयते । सामान्यतया सर्वेषां माष्यकाराणासुक्ता प्रक्छिया मान्या 
वतेते या च “न बियद् श्रतेः, “अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति 
चेज्ञाविशेषात ( २।३।१* ) एषं "तथा प्राणाः ( २#‹ ) इत्यादिषु" ्रह्- 
सूत्रेषु तद्धाष्येषु च सविस्तरमभिव्यक्तीृता बतंते । 

तदेवं स्थुलसुदमभूतेरुत्पन्नस्य जगतो ब्यान्तः करणसाहाय्येन 
तदिषयानुभवो जीवेन क्रियते । तत्र प्रत्यक्षं हश्यमानमेतरसन्नामरूपादिकं 
भौतिषजगतः स्वहूपम् । मनोजगतः स्वरूपं तु सन्ध्ये सरष्टं प्रतिजीवं 
प्रतिस्वध्नं च भिन्न-सिन्नं विचित्रं च भवति । अनयोद्वंयोजगतोमध्ये 
दृश्यमान जगतः सत्यत्वभिच्यात्वयोः यथा शंकरवेष्णवाचायेषु मतभेद 
तथेव स्थाप्रमनोजगद्धिषयेऽपि तेषु मतमेदः इति "मायामात्रं तु कात्सन्य- 
नानमिञ्यक्तस्वरूप त्वात्” ( ३।२।३ ) इति सूत्रीयभिभिन्नभष्येः प्रमाणी 
क्रियते । तत्र शंकरः *सन्भ्ये सृष्टिराह हि" (३।२।९) तथा "नि मौतार चेके 
पुत्रादयश्च ( ३।२। “ ) इति सूत्रद्मयं पू्ेपक्चरूपेणोपकम्य मायामात्रमित्या 
दिसूत्रे व्याव्हारिशजगत इव स्वाप्नजगतोऽपि मायामात्रं ( मिथ्या 
त्वम् ) प्रदशितवान्+ । तथादहि--"मायत्र सन्ध्ये छखष्टिने तन्न परमाथ 
गन्धोऽष्यस्ति । कतः ? कारस्न्यनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात् ।- न हि 
का्स्न्यन परमाथवस्तुधमणाभिर्यक्तस्वरूपः स्वप्न नतत्ररथान 
रथयोगाः, न पन्थानो भवन्ति तस्मान्मायामान्ने स्वप्नद्शेनम्?ज | 
तथा (न च वियद्ाद्सिगंस्वाप्यात्यन्तिकं सत्यत्वमस्ति, प्रतिपादितं चेतत् 
पतद्नन्यत्व मारम्मणशब्दादिभ्यः, इत्यत्र समस्तस्य प्रपंचस्य मायामात्र 
सखम्ˆˆ“ -। सन्ष्या्रयस्तु प्रपंचः प्रतिदिनं बाध्यते । अतो वेशोषिकमिदं 
सन्ध्यस्य मायामात्रत्वम् उक्तम्ˆ-- *“। तस्मादुपपन्न स्वप्नस्य ` मायामात्र- 
त्वम्** । इत्थं शंकरेण व्यावहारिक जगदिव स्वध्नसृष्टमनोजगतः अपि 
मायामात्रत्वम् (मिथ्यात्वम् ) उपपाद्य -नद्येवेकं सत्यम्'इति स्थिरीकृतम् । 

रामानुजाबायस्तु "कि स्वप्नस्टिरीच्रकृता जीवकृता बा इत्याशंक्य 
भाद्यं सूत्रहयं पूेपक्षत्वेन स्वीदृत्य मायामात्रमित्यत्रत्यमायाशब्दृस्य 
भआश्चयवाचकत्वं स्वीङ्कबोणः--'रषंविषाश्चयेरूपा खष्टिः सत्यसंकल्पस्य 

१. वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ( २।२।३९ ) इति सूत्रं तदूमाध्यमपि च 
स्वाप्नज्जगतो मिध्यात्वे भरमाणम् । ३. क्ु° ० ४।३।१० 

३. शां० भा० ( ब्र° सू० ३।२।४) ४. तत्रैव ( ३।६।१-४) 
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 परमपुरुषस्येव उपपद्यते, न जीवस्य" इत्यथं करोति । तस्य सत्यसंकल्प- 
त्वादिथुक्छस्यापि संसारदशायां क।त्सन्येनानभिव्य्छस्वरूपत्वात् न 
जीवस्य तथारिधाश्चयंसष्टिपपश्यते -“* ---इति जीवो न संकल्पमात्रेण 
रथादीन् क्ञष्टुः शक्नोति" -" `--भतः स्वप्ने सृष्टिः ईेश्षरेणेष, छता, 
तत्कृतित्वेन च तस्याः सस्यत्वम् इति {ह् तस्याभिप्रायः । इत्थं रामानुज. 
मते स्वप्नछुष्टेरीश्वर कृतित्वेन चिद विद्धिशिष्टं बाह्मजगदिष स्वध्नजग- 
दपि ( मनोजगद्पि ) सव्यम् | 

निम्बाकंस्याप्येतदेव तात्पयम् तथाहि, स्वप्ने सत्यसंकल्पसर्बे्षपर- 
मेश्वरनिमितमेव रथादिका्यजातम् , यतो ्श्चयभूतं तत न जीबशृतम् 
धतः परमात्मैव स्थप्नरथादिनिमीतांः । 

मध्वावार्य॑णापि स्वप्नसष्टिरीग्वरकृता मन्यते इति तन्मते तस्याः 
सत्यत्वम् । मनोगतस्तंस्काराश्च तत्र कारणम् । तथाहि, 

मनोगतास्तु संस्कारान् स्वेच्छया परमेश्वरः । 
प्रदृशंयति जीवाय स स्वप्न इति गीयते ॥ 

` तदन्यथात्वं जाप्र्वं सा च्रान्तिस्तत्र तत्कृता । 
अनभिन्यक्तरूपत्वान्नान्यसाधनजं भवेत् ॥* 

वल्लमोऽपि स्वप्नप्रपद्ं मायामन्नमाकन्लयति । तस्यायमभिगप्रायः यत् 
यथा ^एेतदृात्म्यमिदं सबं तटसत्यम्' इत्यादयः भ्रतयः सृष्टि तत्सत्यत्वं च 
भ्रति पादयन्ति तथा स्वप्नस्य स्ष्ट-थतिरिक्तंन कयापि श्रत्या सत्यत्वं 
प्रतिपाद्यते । कि च, स्वप्ने जनः जीवतो सृतानुभयबिघान् जनान् पश्यति, 
मृतानां च जनानां कथमवप्यस्तित्वं न सम्मकतीति स्वतंत्रसन्तायां तस्य 
प्रामाण्यामाबान्मायामात्रमेव' स्दप्नः। 

निष्कषेः 

पूर्बोक्तपयालोष्वनया स्पष्टमेतत्संजातं यदिह व्यवहारिकजगतः सत्य 
त्वमिथ्यात्व मान्यता यमिब स्वप्नजगतो शिषयेऽपि मान्यताद्यं बतेते | 

"ण 

१, रा० भा० ३,२।३ 
२. नि भा० ( ब० स् २।३।२-४) 

३. म० भा० ( ३।२।३ ) त्र° पु° वचनम् । 

४. अणुभाष्यम् ( अ सू° ३।२।२ ) 
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तत्र शंकरबल्लभाुखारं स्वप्नजगतो मायामात्रत्वम् । रामानुजनिम्बाक- 
मभ्वमते च स्वाप्नज्ञगतोऽपि ईैश्बरनिर्मितत्वेन सत्यत्वम् । किन्तु सृत. 
पुरुषादीनां कदाप्यदृष्टवस्तुनगरादीनामपि च स्वप्ने दशनात् तत्सत्यत्व. 
पचे प्रत्यक्षानुमवविरोषः । स्वप्ने सवेथाऽटृष्टपदाथोनामपि च संस्कारं 
विनैव शश्यमानत्षात् मध्वमतमपि न युक्तिसंगतम् । इत्थं च शंकरमते 
जागतिकस्वाप्नोभमयप्रपश्छमात्रस्य ( जगन्मात्रस्य ) भिथ्यात्वादु ब्रह्ममात्रः 
स्थ "व सत्यत्वेन तन्मतस्योभयत्र सामञ्जस्यम् । वल्लभमते च व्याषहा- 
रिकजगतः सत्यत्वेऽपि स्वाप्नज्गतः मायामात्रत्वमितीयान् भेदः | 



५६; अध्यायः 

( अध्यात्मम् ) 

विभिन्न भाष्येष्वात्मत त्वनिकपणम् 

दैतमदेतं च- 
पू्वाध्याययोराचायोणां स्थूलपूदमजगतोर्बिचाराः प्रदशिताः । 

_ तेषाम।भ्यास्मिकविचनारा इह बिषिश्यन्ते । 

रेत् :-भारतीयदशनस्य प्रस्थानत्रयीतः समुदूगताः दवैतादैतविशिष्टा 
दवेतनामकाः वेदान्तस्य सुरूयाख्रयः सम्प्रदायाः । वेदन्तविचारषद्धतौ भथा 
पीमे प्रचलिताः । एषु प्रत्येकमतस्य बहवः भनुसारिणः, मटाश्च षतन्ते 
तथा संस्कत साहित्यमेतेषां प्रन्थेः पुष्कलतया परिपूणमुपलभ्यते । कञ्च. 

ताभिलभाषयोरपि द्वेतषिशिष्टादत सभ्प्रदाययोः प्रचर सराशित्यप् । 
भारतीयदृशेनेतिहासे यद्यपि द्वेतसम्प्रदायः मवौन्तिभकालिकः 

तद्नुयायिनश्च भपि अद्वेतविशिष्दैतानुयायिनामपेश्रया स्वल्पा एव सि 
तथापि द्वेनमतं शंकरस्याद्रेतविचाराणां सवदा प्राषान्येन प्रतिद्रन्दि 
भवतत ¦ यद्यपि शंकरराभिमताद्वेतस्य विरोधः संतः पूव रमानुजेनष 
प्रारभ्यत तथापि परम्परानुगतप्राचीनबेंदिकम्रन्थोद्धरणेः सह एकब।कयत। 
स्थापयद्धिदतमतस्य प्रामाणिङृतापूवकपरिपृणन्यायसंगतिः मध्वाचायणः 
तदनुयायिभिः भकाण्डविद्ध[द्श्च भदशिता। भर्मिन् विषये एक्मेवो- 
दाहरणं पय्यीप्तम्-सबेतः आदौ शंकरेण 'ह्षतेनाशब्दम्? ( ६।६।* ) 
इत्यस्मिन् सूत्रे उपनिषद्धिरपि स्बीदतां सांख्यामिमतप्रकृति समाप्तु- 
मेच्छन् । रामानुजेनेत्त्परिलक्षितमिति बिश्वरचनायां परमेश्वरस्य सहा. 
यकमतिमहन््रपृणं च मुख्यत्वं भकृतिमवजुभ्य `तदुधीनत्वाद यवत् 
( १।४।१ ) इति सूत्रस्य स्वकीये माध्यं, 'भूमिराणेऽनलों वायुः खं मनो 
बुद्धिरेव चः `वेदान्तेषु च गीयते । इत्यादिरूपेण सा स्वीकृता । तद्- 

नन्तरं मध्वाचार्येण (ददृश्रतेनोशब्दम्” इति सूत्रस्य परम्परानुगतस्य अथे. 
स्थ पूणविरोधः छतः तथा विश्वरचनाथं परमात्मने भोतिकतत्वसाभप्री- 
प्रदायिनीं परमात्माधितग्रकृति वेदान्ते सम्रुचितस्थाने प्रतिषठापयता 
दैतमतं सुदृडोकृतम् । अनया स्पषटया, सरलया बितण्डावादरहितया च 
प्रकृतित्रिषयकयथोचितःञ्याखूयय। वेदान्तस्य 'सवं खरिषद्ं ब्रह्म, इति 
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आवनां मायावादं च पृथक्कृत्य श्ुद्धेश्वरबावः पुष्टीकृतः । समुद्धोषितं 
चेतत् यदु ब्रह्म शस्य जगतः केवलं निमित्तकारणं; यथा च ऋग्वेदे, 
फेतरेयश्राह्मणे, श्वेताश्चतरोपनिषदि, मटामारते पुराणेषु च स्वीकृतं 
शतंते । अत एव तत् ब्रह्म एका सवतन्त्रस्वतन्त्रा, सवंसत्ताभरतोतिशरबृत्ति- 
निमित्ता च सत्ता बतेते । 

देत विषये किमष्युल्लिष्येत पएतत्पूवेमस्य सपरुचितपरिभाषणम. 
त्यन्ताषश्यक्म् । देत शब्दश्च दयो भौबो द्विता सेब हतम् इत्थं उयुर्पादित 
इति प्रतिषादित्तचरम । भतः एतदत्यन्ताबश्यकं यन्मध्वसम्मते अस्य 
आास्तबिकार्थे स्वल्पवि चार पृवेकमेतन्निर्णीगरेत यत तदौीयदाशेनिकसिद्ान्ते 
एतल्लक्षणं शियत् समन्वेति येन परम्परानुगततदीयतात्पयतिभिरपर 
ज्ञेन तदोया्थभास्कराव नोकनसमथं जिज्ञायुचक्षुनोच्डाद्येत | 

संस्फृतदेत शब्दस्थाने आङ्ग्लभाषायां 12091150 इत्येष शब्द 
प्रयुक्तो लभ्यते| पएतच्छब्दद्वयं मभ्वसिद्धान्ताथ कियदु पयुक्तमिनि निम्ना 
ह्कितेन ज्ञातुं शक्यते । 

पाश्चात्यद्शंने 12०91787 एवंभूतः सिद्धान्तः स्वीकृतो यः स्वतन्त्रं 
तथापि परस्परमपरिदेयं तत्बद्रयं! स्वीकरोति, भारतीयदशने पएबंभूतं 
दैतलक्षण सां ख्याभिमतद्धेतेन सर्वथा म॑वदते, किन्तु मध्वसम्भतं द्वैतं 
परस्परापरिहातडयं तत्वद्वयं स्वीकुवदपि तयोरेकमीश्वरमेव स्वतंत्रं स्वी. 
करोति तदितरच्च तत्परतन्त्रं प्रतिपादयति । तन्मते प्रमात्मेवैकं 
स्वतन्त्रं तत्वम् । तच्चातिरिच्य प्रकृतिः, पुरुषः, कालः, कम तथा 
स्वभावः इत्यादि स्वं परतन्त्रम् । स्वतन्त्रपरवन्त्रैतत्सत्ताद्यमेव मभ्वा- 
भिमतद्रेवसिद्धान्तस्याधारः, यथा चोक्तं तेन तत्वसंख्याने- 

"स्वतन्त्र मस्वतंत्रं च द्विविधं तत्वमिष्यतेः 

भारतीयवि वार त्ातानुसारं देत एष शब्दो दशंनस्य तत्सिद्धान्तं दयोतयति 
यः एकाधिक मौलिक्मेवमाध्यारिमिकमेवभूतं तत्व्वयं स्वीकरोति यस्मा. 
दुस्य जगतो रना संजायते स्म । पतदेव शंकराच येण "एतेन योग 
भ्रतयुक्तःः ( २।१।३ ) इति सूत्रे हत्थं भतिपादितम्-- रेतिनो हि तं सांख्या 
योगाश्च नात्मेकत्वदशिनः' । 

धथ च जीबात्मपरगात्मनोः शाश्वतो भेदो देतशब्देनाभिमतः 
शंकरानुसारेण हेतवादि नस्ते कथ्यन्ते यन्मते आत्मनो बन्वमोष्षावस्थाः 

१, डिक्शनरी फ फिलाषघपमै--डोगवटे डी इन्ध; न्पूयाकं १९५५, ४० ८५ 
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सत्याः अथवा तद्विषयकदुःलघुखानुभूत यः आत्मना सम्बद्धाः अवगम्यन्ते | 
अद्वैतवादिनां कृते भस्तामबस्थानां सत्यता न मान्या यथा च गीतायां 
शांकरभाष्येण ज्ञायते- 

“आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमाथत एव वस्तुभूते मते सर्वेषां 
दतवादिनाम् । अदतवादिनां पुनः“ “" अस्थाभेद्बन्तानुपपत्तेः'"* । 

एतेन देतवादिनां बिषये एतदपि ज्ञायते यत्ते जीवनस्य दुःखसुखा- 
नुभवान् यथायोनाकलयन्ति । एतश्च मध्वतदनुयायिमतानुसारमेक- 

त्येन समनं यत् सीमितदु.खपुखानुभवाथ बन्धमोक्षयोः साकल्या- 
वाप्रये जीवात्मनः भ्रयत्नाः सत्या महत पूर्णाश्च बतंन्ते । तेषां स्वकीयं 
महत्त्वम्, न ते अविद्यामात्रम्- 

स दुःखो स सुखी चेव स पात्रं बन्धमोक्षयोः, | 

देतषादिनः चरमसत्यानां स्वातन््यपारतन्डयसमस्यापेक्षया तेषां 
संख्यासु कल्पनाघ्ु चाधिक्येन बिचारडयाप्रताः प्रतीयन्ते । यथाथव्रादिनो 
हि यथा एकस्मिन्ननेकस्मिन् बा शाश्वत सत्ये विश्वसन्ति, तदेव स्वयं 
ज्ञेयमन्चेयं बा समाकलयन्ति तथेव देतवादिनामपि तत्स्वीकृततत्वानां 

सत्ताविषये तदीयपारस्परिकस्वातंश्यास्थातन्डयपूणंस्वातन्तयषु अन्यस- 
 म्बन्धेषु च विभिन्ना धारणा भविहं राक्चुबन्ति, किन्तु मध्वाचायण 
एतब् षि खार विश्तषणद्वारा स्पष्टतया भ्रदशितं यदेकबिधस्यव स्वतन्त्रचरम 
सत्यद्रयतन्त्वस्य स्वीकारो न तकसंगतः-“सषेस्य् स्वतन्त्रत्वे नित्यघ्ुखादि 
प्रसंगः । ्स्वातन्त्ये न कस्यापि प्रषृत्तिः। अन्धपंगुबत्स्यादिति बेजन, 
प्रत्यासत्तरेबालुपपन्तेः । यदि समेव स्वतन्त्रं स्यात् तदा पारतन्ड्यादिभ्रती.- 
तिविरोधः नित्यसुखादिभ्रसंगश्च । यदि व। परतन्त्रमेव तत्वं भवेत्तदा भन 
बस्थितेरसंमवाच्च न कस्यापि सत्तादिकं स्यात् । आगमविरोधाच्चः | 

राधाङ्ष्णनेनापि स्वष्टीये भारतीयेति्ासं एकस्या एव चरमसत्तायाः 
स्वीकृतिः तकंसंगता प्रतिपादिताः । 

अतः परमात्मा एव एकमात्र स्वतन्त्रसन्ता तदतिरिच्य प्रकृतिः, 
पुरुषः, कालः, कमे, स्वमावादि सवर परतन्त्रम् । ससीमतन्त्वानामेतदा- 
ध्यारिमिकं मोललिकं च पारतन््यं नितरां युक्तिसंगतभ्रुपयुक्तं च वतते। 

(1 1 (क ^ गिक [ हि । 

१. गीताभाष्यभ--१२।२ २. गौडपादकारिका २१३२१ 

३. जयती्थः-- तत्वख ख्यानरीका 

४. राघाहृष्णन महोदयः -- इण्डियन् फिला, भवमो भाग. ए० ९० 
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वेदान्ते परतन्त्रसत्यतः्वानां खत्ता शाश्वती वतेते यद्यपि नात्र संदेहस्त- 
थापि तेषां तथात्वं नात्मशच्छेः कारणेन प्रत्युत परमात्मक।रणेन बतंते- 

आभासश्च धिरोघश्च यतश्चाध्यवसीयते | 
स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमास्मेति शब्यते ॥ 

५८ >€ >€ 
दर्यं कमं च कालश्च स्वभावो जीक्ष एव च । 
यद्नुप्रहतः सम्दि न सन्ति यदुपेक्षया" ॥ 

इत्थं तत्तत्वसत्ता, तदीयं ज्ञानं तदीयाः क्रियाश्चैत्स्मेष परमात्म 
निमित्तकम् । स्वतन्त्रपरतन्त्रेतत्सस्यद्रयस्थेवं स्पष्टस्थितेः कारणेनैव 
मभ्वाचार्येण उपनिषदभिमतत थाकथितरदस्यःत्मकादशबादनामकाटेता- 
दशः सुतरां निराछ्तः । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" तथा रवंभूतानामन्येषामपि 
शरतिषाकयानां तात्पये शंकराभिमताद्वैतवन्न बतंते, प्रत्युत तदीयं तार 
मभ्वाचायनुसारेणेतद्रतंते यत् तदेवेवः सत्यमन्यसत्यतानां केन्द्रम् ;, तदेव 
सवसत्येषु स्यं सबनिस्येषु च ।नत्यम् । इर्थंभूतस्य सत्यसयाबबोधे 
संजाते एव्र जीबात्मा न पुनः किमप्यन्यत् कामयते । फलस्वहपं तत्कृते 
भस्मन् सीमितजीत्रने न किमप्याकषण लद्यं चा अवशिनष्टि यदथेस 
प्रयस्येत् । इत्थमौ पनिषदनिचारक्रमे एतर्सीभितसत्यस्थितेः सहेतुकं 
महन्त्वम् ' मध्वाचा्यण यश्चौपनिषदनवीनाभ्यास्मिकादशः खूपरखास्व. 
हपेणाभिभ्यक्तीकृतः स जयती्थनत्थं विस्तरं नीतः- | 

'सबौण्यपि हि वेदान्तवाक्यानि भसख्येयकल्याणगुणाकरं सकल. 
दोषगन्धविघुरं परं ब्रह्मः ˆ` ˆ भतिषादयन्ति । तत्र कानिचित् 

(९) सर्वश्वरत्वस्बज्ञत्वसर्वान्तयामित्वसौम्दर्योदायादिगुणविशिष्टवया। 

(२) कानिचित् अपक्त पार मत्वनिदुःखत्वप्राष्तभौतिकविप्रहराहि-. 
तत्वादिदाषाभाव[वरा्ट्तया । 

(३) कानिचिद्तिगहनतानज्ञापनाय बाक्मनसागो चरत्वाकरिण । 
(४) कानिचित्सवपरित्यागेन तस्येवोपादानाय अद्वितीयत्वेन । 
(५) कानिचित्तष्रसत्ताप्रती।तप्रवृत्तिनिमित्तताप्रतिपद्यथं सबोत्म- 

कत्वेन, इत्येषमाद्यनेकभकारेः परमपुरुषं बोधयन्ति । 
"त भनक पानि = न तजय त-न माज 

१. भ० भा० ( भ्रीमद्धा० २।१० ७१२ 

२. दमटुभ्याद्याने न्यायष्ुणा प १२४ 
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इत्थमेतरिपद्धं यत्तत्स्वतन्त्रसत्यं, य्व श्रतिषु स्थाने स्थाने निदिष्ट- 
मुपलभ्यते, अद्वितीयम् , प्रकृतीत्यादि सीमिततत्व च न तटः सवथा 
प्रथगपि तु तदधीनं तदुप्रे स्था नगण्यं च, एतदेव च मध्वाषायस्य 
निम्नाद्धितशब्ैः प्रतिभ्वन्यते- "न हि तदधीनं प्रथक् इत्येबोच्यते 
तथा --`जगतो नास्तिता सेव या पराधीनताष्मता' | 

सत्यतानां मध्ये एतरस्वलन्त्रपरतन्त्र।वचारघारानुसारं दैतसिद्धान्तः 
सबेथोपयुक्तः सम्भवश्च बतते। एषमभ्युपगमे हि सीभितसत्यमपि न 
कथंविदू बाधते, दाशं निकावश्यकतानुसारं भ्रतिषु स्वीकतं स्ेतुकं पर- 
मात्मेकयं, सबश्रश्ठत्वं, स्वातन्न्यं चापि सबथोपयुक्तं सिभ्यति । शंकरस्य 
छटेतेन 88 देतस्यत्थ सषामञ्जस्यस्थापनाय मध्वाचायस्य स्वष्टीयोऽ- 
चरमः स्तुत्यः भरयासः 

+] 9 (-) ० „श, € 2 
[ अद्धेतम | शंकरस्येतन्मतं यदेकमेव परमाथेतः सत्यम् । तदतिरिक्तं. 

जगदादि न किमपि पदाथजातं सत्यं प्रत्युत स्वाध्नप्रपम्च इव मिथ्या 
वर्तते| जीवर ब्रह्म चतदु भयमेकमेव न द्यप एष एब श्रतिसिद्धान्तः। स च- 

(रह्म मत्यं जगन्मिथ्या जीवो ्रद्मैव नापरः" इति श्लोकार्धेन प्रतिषा- 
(| ने 

दितः । अयमेव शंकरस्यद्वेतवाद्ः । 

तद्िरोधिनां वैष्णवाचायौणामेतत्कथनं यत् दैतवाद् एव प्राचीनः 
सिद्धान्तः ¦ अदवैतवादश्च शंकरोद्धाविता नवीन किन्तु नैतत्सत्यम् ; 
ऋग्वेदे ना्दीयसृक्ते भद्रतबाद्स्य स्पष्टतः उल्लश्लो वतंते । एवमेव 
ह्ान्दोग्योपनिषदि, "सदेव सोम्येदमग्र भासीदेकमेवाग्द्वितीयम्? तथा 
बृहदारण्यक षनिषदि, नेह नानास्ति चनः, इत्यत्र च भद्तवबादस्य 
स्पश्ट्तः बणनमुपलभ्यते । सूतसंहितायोगवबाशिष्ठसष्टशा शपि च प्राची 
नम्रन्था अद्वैतबदेन परिपूणौः । शान्तरक्षितस्य तत्वसंप्रहेऽप्यद्रेतवा- 
दस्य उल्लेखः । एवमदे तवादः भअव्यन्तप्राचीनः भनेकाचायेमतेन भना 
दिश्च सिद्धान्तः 

अद्वेतथादस्य [विपक्षिणः कटस्य." ` ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोकेः 
तथा सुण्डकस्य) “हा घुपणी सयुजा सहायाः इति मन्त्राधारेण तदिरेधं 
कुवन्ति । बाह्यतः अबश्यमेब पतसरति भाति यत् जीधात्मा परमात्मा न 

१. रु9 उ० ४।२८।१४ ९. भागवततर्वम् ~--१।२८।२७ 
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३८० बह्मप्त्रप्युदखभाष्यपक्चकद्मोक्षणम् 

परस्परं भिन्नौ । इ्तमत्रेषु हि स्पष्टतया तयोनिरवेशः किन्तु निम्नाह्कित 
हूपेण गम्मीरतया विचारे छते सति ज्ञायते यत् अनयोमन्त्रयोने 
देवथादस्य समथेनं नापि चाद्धैतवादस्य खण्डनं वतते । 

अदिनधादिनः अपि द्वेतप्रपंचं स्बोशतः नापलपन्ति-तेऽपि शाश्ा- 
णि मन्यन्ते । गुरशिष्यपरम्परया अभ्यात्मविद्यायाः अनुशीलनं कुषन्ति । 
 त्वश्युद्धये कर्माणि षन्ति चित्तस्य एकाप्रता्थमुपासनां बन्ति । 
उपास्योपासकल्पेण ब्रह्मजीषयोरौपाचिकमेदं च स्वीकुबन्ति । आत्म- 
साक्षात्काराथं योगमा चाश्रयन्ति । केवलं द्वत प्रपंचस्य सत्यतां पारमा- 
थिकतां चते न स्वोङ्खवन्ति। तेषामेतत्कथनं यत् देतभ्रपद्धो उ्याव- 
हारिको मायामयश्च अद्वैत एव च पारमार्थिकतया सत्यः। अतः अद्ध 
तवादिनां मतेऽपि उपनिषत्सु देतप्रपच्चस्योल्लेखः सम्भवति किन्तु दैत 
भ्रपद्छस्य सत्यत्वं न कापि उपनिषत्सुपदिष्टम् । “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप 
ईंयतेः इत्यादिभिः द्वेतप्रपव्चस्य मायामयत्थं त्ववरश्यमेषोपदिष्टं बतते । 

कठोपनिषद्ः ऋतं पिबन्तौ" इति मत्रे भौपाधिकमेदेनारमनः 
जीवाःमपरमात्मरूपे भेदः प्रतिपादितः । जीवात्मा परमार्मा च वस्तुतः 
भिल्नाविति न प्रतिपादितम् । मंत्रे हि मेदतत्यताबोधको न कश्चिदपि 
शब्दः, एतश्च मन्त्रप्रसंगेनेव पुष्टीभवति-- नचिकतेखा जीबारेमनः विषये 
“येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्ये के नायमस्तीति" चैके. एषं प्रष्टस्य 
सृत्योरियञ्चुक्तिः । पतेन स्पष्टमेतत् यत् मृ्थुयं दि जीवात्मनः प्रसंगं परि 
त्यल्य परमात्मनः परियं ददत् तदा सथा तदप्रासंगिकं भवेत् । भतः 
अत्र नचिकेतसो जीबात्मविषयकमप्रश्नोत्तरे सुस्युना जीवात्मपरमात्म-. 
विषये यदुक्तं तस्थैतत्तात्पय यत् जीवात्मनो यथाथंस्वरूपं परमात्मनो 
यथा्थेस्वरूपतो भिन्नं न बतंते- जीात्मपर मात्मनोरेक्यम् । ओपाधिक्र 
भेदेनेव केवलं षटाकाशमटाकाशबदुमयत्र सेदघ्रतीतिः .। जीवात्मनः 

सां सारिकता अविधाजन्या तद्मावादेव च परमात्मनि तदमावः। 
सुत्युना येन प्रकरेणात्र उत्तरो दत्तस्तस्य सूदंमविवेचनेनेदं स्पष्टं 

यन्मृत्योर्जीबात्मपरमातमनोरेक्यम मीम् । 
एतदनन्तरं नचिकेताः परमात्मनो यथाथेस्वरूपमजिज्ञ। सत । तदा 

-बदयमाणस्य उत्तरस्य भारम्भे मृत्युना उक्त१्- 
सं वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सबांणि ब यदुदुन्ति 1 
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धष अय्ययि के८षे.. 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण *त्रबोभ्योमित्येतत् । 
४ओम्› पतदेव ईश्वरस्य नाम प्रतीकं चेति भावः । याज्ञवल्क्य नापि 

एतदेव प्रतिषादितम्- 
"वाच्यः स ईश्धरः प्राक्तो वाचकः प्रणबः स्यतः । 

पातं जलयोगसत्रेऽपि (तस्य वाचकः प्रणवः इत्युपलभ्यते । अम्र 
मृत्य॒ना जीबात्मपरमात्मनोरभिन्नता प्रदरिता । अतः उन्तरस्यौधित्ये 
न कापि बाधा समापत्ति । 

अग्रे खस्यामेबोपनिषदि दवेतादस्य खण्डनमंपि बतते- 

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 

एनेनेतत्स्पष्टं यदू यदि कटठोपनिषद्ः देतवादः अमीष्टो भवेत् तदा 
अत्र तं खण्डयित्वा भरत्योः पारस्परिकबिरोधः किमथं मुपस्थाप्येत, अतः 
निश्चीयते यत्कटोपनिषदः प्रतिपाद्यविषयः अद्वेतषाद एव न देतवादः | 

इत्थं हरा सुपणी--; एव मुण्ड कोपनिषदो संत्राऽपि न द्रेतबादस्य 
प्रतिपादकः प्रत्युत अयं मंत्रो वस्तुतः अन्तःकरणस्य ( सत्वस्य ) जीबा- 
तमनश्च प्रतिपादको बतेते । पैगरदश्यब्राहमणे अस्य इत्थं उयाख्या कुता 
चपलभ्यते [ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रन्तीति सत्वम् अनश्नन्नन्योऽभिचाक- 
शीति इत्यनश्नन्नन्योऽभि पश्यति स्तेत्रज्नः तावेतौ सत्वक्षत्रह्लौ" इति । 
अत्र 'तयोरन्यःपिप्पलं -स्वाद्रत्तिः इत्यनेन सत्वस्य अन्तःकरणस्य वा 
फल भोक्तृत्व प्रतिपादितं बतते । अनशनक्नन्योऽभि च।कशीति इत्यनेन 
च जीषात्मनो द्रशटस्म् । अतः एष मंत्रः जीव।त्मपर मात्मनो नं प्रव्युत 

करणजीबात्मनोः प्रतिपादको बतते । अस्मिन्नेव ब्राह्मणे अमे 
प्रतिपादितम्--'तदेतत्सत्वं येन स्वप्नं पश्यति । अथ योऽयं शरीरः 
उपद्रष्टा स सेत्रक्षः तावेतौ सत्षन्तेत्रक्ञो इतिः अचेतनस्य अन्तःकरणस्य 
कथं भोकतुत्वं सम्भवति अस्य उत्तरं शंकरेण इत्थं भरदत्तम्-'नेयं श्रुति 
रचेतनस्य सन्तछस्य मोकठुत्वं बद्यामीति भ्रधृत्तः कि तहि चेतनस्य 
्ेत्रज्ञस्यामोकू्वृत्व ह्यस्व भावतां च वद्यामीति । तद् सुखादि- 
विक्रियावति सत्वे भोक्वृत्वमण्यारोपयतिः 

[णी 14 
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इदमत्राकूतम्--अचेतनान्तःकरणस्य मोकशुत्वभ्रतिपादनमत्र मंत्रस्य 
नोदुदेश्यम् । चेतनचेत्र्स्थामोक्तृत्वस्य ब्रह्मस्व भाषस्य च प्रतिपादनमेव 
मत्रस्योदुदेश्यम् । इदमेवामोक्वुत्वं ब्रहमस्वभावत्वं च बोधयितं सतेत्रन्लो 
पाधिभूते सुखा दिषिक।रथुक्ते चान्तःकरणे भोक्ठृत्वमारोपतम । सतेत्र- 
जञान्तःकरणयोरबिवेकेनंव त्तेत्रक्षे कठत्वं च कल्प्यते । सुखादिविक्ार- 
युक्त सत्वे ( अन्तःकरणे ) निपतितप्रति बिम्बेन चितः भोक्तृत्वं प्रतीयते । 
फलतः तदविद्याजन्यम् न पारमार्थिकम् । 

किच, अद्धेतवादिनो देवप्रपंं गगनारबिन्दवच्छशश्चङ्गषद्ा अलीक 
-नाकलयन्ति । तेषामेतदेत्र केवलं कथनं यत् यथा मनुष्यस्य निद्रादोषेण 
स्वप्ने अवल्लोकितः पदार्थो मिथ्या तथेवािधादोषेण जाग्रदवस्थायां 
दृष्टोऽपि पदार्थो मिथ्या, ब्रह्मेव च केबलं सत्यम् । किन्तु पारमार्थिक 
सत्ताया अभावेऽपि सांसारिकपदाथोनां उयाबहारिक पत्ता स्वप्नाव्रलोकित- 
पदाथीनां प्रातिभासिकसन्ता च बतंते । स्वाप्निकपदाथा यथा स्वप्ना 
वस्थायां यथायौः प्रतिमान्ति तथेव जागतिकपदायौः व्यत्रहरदशायां 
यथाथौः प्रतीयन्त । ब्रह्मवादिनां कथनमध्येतत्- 

देहात्मप्रत्ययो य्त् प्रसाणस्रेन कलिपत्तः । 
लोकिकः तहदेःद् प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् ॥ 

शरीरे भाव्मबुद्धवस्तुतः मिथ्या तथापि यावत् देहभिन्नारमना ज्ञानं न 
जायसे ताव्रत्त् सत्यं प्रतीयते । एवं सां तारिकसमस्तप्रपंचस्य मिथ्या 
त्रेऽ[१ याबदाटमनिश्चयो न भवति त।बन्तस्य सत्यत्वं प्रतीयते । सजते तु 
नरह्यज्ञान सब रतं दुरोभवति- ज्ञाते रतं न बिद्यते: । 

तात्पय चेद यद् उयाबहारिकदशायामद्रेनवादिनः भपि जीवेश्बरभेदं 
देन ्रप॑चं परमात्म जीव्रात्मनोरूगस्योपास्कभावं च स्वीक्ुषन्ति । अत पत्र 
पंचदश्यां प्रतिादितम- 

मा धाङ्यायाः कामधेनोः वत्सो जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिबतां दवेलं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि ॥ 

पारम।विक-व्यावह्वारिकोदाहरणानि सं सरेऽपि श्श्यन्ते- वस्तु. 
गत्या थो न आत्मीयः तेनापि सह षिवशतया भत्मीयवदू व्यबहारो 
हश्यते । इयं ठयावहारिकातमीयतैब केवलं न पारमार्थिकी । निभ्नल्िखितो 
मंत्रः एतदेव स्पष्रीकरोति- 

ध्यत्र हि देतमिष भवति सदितर इतरं पश्यति यत्र स्वस्य सबेमात्म- 
-आामूत् तत् केन कं पश्येत्! । 



बषः श्भ्यायः ३८ 

निष्कषेः-- 
देतसिद्धान्तो न चाबौकमतवबजडवादी नापि च भाग्यवादी भस्त, 

नापि च शंकरद्रेतवादवत आदशंबादी ( ज्ञानत।न्त्रिकः ) एव बतते । अत्र 
पूर्वोक्तयोः योरपि मतोः सामंजस्यम्ुपलग्यते ` इदमेवास्य सबोधिष्- 
वैशिष्ट्यम । ब्रह्मणः जगतश्चोभयोः सत्तां स्वीकृत्य एकतः अयमष्यातम- 
वादमनुगच्छ ति द्वितीयतः ग्यषहारवादं चामिन्यनक्छि । 

तथा अद्वतवादो व्यावहारिकटे तवाद्श्तद् यमपि वेद् सम्मतम् । 
अनेनेव कारणेन शान्ञे परमात्मजीषात्मनोरुपास्योप्रासकभावनिर्दशो न 
बेचिश्यमावहति । व्याबहारिकद्वतावस्थास्वीकारेण उपनिषदुपलन्धद्रत- 
वादिवाक्ये अद्रंतवाद्स्य खण्डन न मानतु शक्ष्यते । फलतः भद्रेतवाद् 
सम्बन्धे देतवादिनाम् उक्तया निमूलाः। अद्रतव।द एव श्र तिसम्मत- 
पारमार्थिको यता हि केनापि श्रत्िबाक्येन द्वैतस्य पारमाथिकसस्यत न 
प्रमाणीक्रियते । उपनिषदां सारसवस्वब्रह्मसूत्ेषु प्रतिपादिता द्रेतसत्ता 
तदेकन्नह्माशिताद्रत सत्ताया ९व पारमाथिकतेति शंकरस्य तात्पयेम् । 

परतत्वं जगस्च 
पूर्वत्र दवतादैवयोः परियेचनं कनम् , तयोश्च स्वसिद्धान्तानुसारं पञ्चा. 

नामपि माष्यकारणां परततेन जगता च सम्बद्धतया नयोिचार 

इह सानुषंगिकः प्रतिभाति । । 

ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगल्यां जगत्! । 
4 त > 

यस्मिन् सरवीण भूतानि आस्मेवाभृद्रिजानतः। 
तत्र को मोहः कः शाकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

>, 4 , 4 

एेतद्वात्म्यभिदं सवम्?.-“ `“ स आत्मा तन्त्वमसि श्वेतकेतो, सवं 
हये तदूश्रह्म^ अयमात्मा ब्रह्म, सवं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति शिचन, 

ति त 1 1 = ~ ~ = ~ ~~ = क = = ० नण भभ ---- ~~ = 
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सृत्योः स मुत्युमाप्रोति य इह नानेव "पश्यति, 
€ 4 4 

एको देवः सवभूतेषु गूढः", दवितीयद्धे भयं भवति; हइत्यादिनिगुण- 
प्रतिपादकश्चुतिषु तथा-बाघुदेवः सबेमिदं, यो मां पश्यति सवत्र) 
सकलमिदमहं च वासुदेवः, एकः शात्मा पुरुषः पुराणः, इत्यादि सगुणः 
भरतिपादकश्चतिष्ु यस्य चरमतनत्वस्य प्रतिपादनं छृतं वतेते तदेव सवे. 
वेदान्तप्रतिषा्ं ब्रह्म, परतत्वं वा प्रतिपाद्यते, तस्येव निर्देशः भ्यतो बा 
इमानि मृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यलप्रयन्त्यमिसंबिशन्ति 
तद्विजिज्ञासख तदुन्रह्म, तथा, तमेषभान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवं- 
मिदं बिभाति । 

यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिक्ञम्' । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्ध मामकम्" ॥ 

भीषास्माषातः पवते । भीषोदेति सूयं; भीषास्मादग्निश्वन्द्रश्च 
सृर्युषोवति "पंचमः" इत्यादिश्रुतिषु कृतो वतेते । 

एतदेव यत्कि चिदन्तरेण सुण्डकोपनिषदो हितीयखण्डेऽपि उक्तम् , 
फलतस्तन्वजिज्ञासया यद्वि सम्पूर्णो पनिषक्रादिवेद्ान्तम्रन्थानामनुशीलनं 
श्रवणमननादिकं च क्रियते तदा सवत्र मरेन केनाप शपेण एतदेव 
वणित मुपलभ्यते यत्स्वं वेदान्त प्रतिपादय ब्रद्वेक मात्रं सत्यम् एवं परततं 
बतंते। एतदेव निभ्नाङ्कितश्छोके षिशिष्टादेतबादिना ब्रीरांमानन्देनेत्थं 
प्रतिपादितम्- 

विश्वं जातं यतोऽद्धा यदत्रित मा।खलं लीनमप्यस्ति यस्मिन् । 
सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः। 
यदू मत्या वाति बातोऽबनिरपि सुतलं याति नेवेश्वरो ज्ञः, 
साक्षी कूटस्थ एको बहुञ्ुमगुणवानव्ययो विश्वमत्तौ ॥ 
शस्यैव तत्त्वस्य मीमांसा ब्रह्मसूत्रेषु बाद् रायणेन कृता तथा जगता सह 

तस्य सम्बन्धं सम्यग् विबिच्य त्साक्षात्कारसाधननि्दे द्वारा सांसारिक- 
जीधानां कतै मोक्षस्य मागः प्रशस्तीष्ृतः । ब्रह्मसूत्रेषु बादरायणेन तस्य 

परत्वस्य निदेशो निम्नाह्धित सूत्रे कृत- 
[1 [र = आ = = ० ~~ = षं = = च = अ 3 ह भा ` 1. व `) कक षणि म ममी वि ए हि ह 1 ` पक 
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'आनन्दमयोऽभ्यासात्ः ( ९।९।१२ ) इह वत्परतन्त्छमानभ्वस्वस्प 
युक्तम , अग्रे एतच्च स्पष्टीकृतं यत् तत् आनन्दस्य विकारो न, भपि तु 
अन्तबेहिः प्रचुरानन्दपृण बतंते । किन्तु एवं ज्ञानानन्दस्वरूपं सदपि 
तन्न चिन्मात्रम् अपितु प्रकृत्या चेतन्यगुणयुक्तमेकं, चेतनं, श्ञाठ्; 
परमात्मतश्छम् । एतदेव सूत्रकारेण “ईइश्रतेनोशब्दम्, ( १।१।५ ) तथा 
धविषश्छितगुणोपपत्तश्चः ( १।२।२ ) इत्यत्रापि प्रतिपादितम् | 

अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमंकोपदेशात्ः ( १।२।१८ ) इत्यस्मिन् सूत्र 
तत् समस्तवस्तूनामन्तयोमि खक्तं वतेते । 

'अदहृश्यादिगुणको धर्मोक्तेः, (१।२।२१) इत्यत्र "यत्तदुद्रेश्यमप्राह्यम्' 
इत्यादिमुण्डकश्चुत्याधरिण तस्यातिसुमातिसूदमत्वं स्षेव्यापकत्वमेव 
स्बेभूव योनित्वं प्रतिपादितम् । 

'श॒भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात, ( १।३।१) तथा 'अश्षरमम्बरान्तधुतेः 
( १।३।१० ) इत्यत्र तदेव परतन्त्वं स्वगप्रथिव्याकराघारः प्रतिपादितः । 

(आत्मकृतेः परिणामात् (९।२४।२६) भत्र तदेव परतच््वं जगन्मात्रस्यो 
पादानञुक्तम् । “बिषयेयेण क्मोऽत उपपद्यते चः ( २।३।१४ ) इत्यत्र 
उत्पत्तिक्रमधिपयेयद्ारा स्वंजगतः तत्रैव लयः चक्तः। 

अविभागो षबनात् ( ४।२।१६ ) इत्यत्र मरणानम्तरं जीबात्मनस्त- 
स्मिन्नेव परतस्वे स्थितिरुका । 

अनावृत्तिः शब्दाद नावृत्तिः शब्दात् ( ४।४।२२ ) एतत्सूत्रमष्येतदेव 

पुष्टीकरोति एतदतिरिच्य अन्येष्वपि सूत्रेषु तत्परत्वं श्चुतिनिदेशानुसरेण 
परिमाणतः विमु अनन्तं, महत् , स्वरूपतः सत्यं नित्यं निविकारमित्यादि 
च प्रतिपादितम्। एतेन स्पष्टमेतद् यदू बादरायणसूत्राघारेण परतनं 
केनापि विशष्टश्यक्तितवेन सम्पन्नो देवबिशेषो न स्वीकतु शक्यते इति 
बेष्णबभाष्यकाराणां तत्परतन्त्वस्य एकस्मिन् विशिष्टशरीरधारिणि देव- 
स्वरूपे स्वीकृतिः घ्वेथा भसंगता । अत एष रामानुजनिम्बाकोभ्यां तत् 
तस्मिन् स्वशूपे सूत्रभ्रतिपाद्यं न सूचितं तथा मभ्वबल्लभाभ्यां यत्तत्पर- 
तसं स्वामीष्टदेषस्वरूपे एब निदेषटं भ्रायत्यत तन्न कथमपि सूद्रकाराभिमतं 
कतुं शक्ष्यते । 

इत्थं चाद्य यावदुपलज्धं ब्रहमसूत्रमाष्याचायोणां मध्ये न कस्याप्यस्मिन् 
विषये बिप्रतिपत्तियत् जगतः मूलत्वं ब्रह्मास्ति । किन्तु जगतः. वत्का- 
रणस्य ब्रह्मणश्चैनयोः सम्बन्वे यास्तेषां घारणास्ता भिभाः । जगतो विषये 
सर्षयेष्णवमाष्यकाराणामत्रैकमत्यं यत्तस्य वास्तविकसत्ता सूत्रकारामिमवा 

२2 ब्रत 
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वतते, यतो हि (जगतो बास्तविकास्तित्वं न वतेते एतां बौद्धमान्यतां 
निराङुवैता तेन "नाभाव उपलब्बेः' (२।२।२७) तथा "वै षम्योष न स्वप्ना- 
दिवत्" (२।२।२८) पतयोः सृत्रयोरेतत्भरतिपादितं यत् जगतः अभावो न 
अते थतो हिं तदुपलभ्यते । नापि च तत्स्बप्नादिबत् तंते यतो हि जाग. 
रणोन स्थाप्नश्चानस्य बाधो दृश्यते छन्तु प्रत्यक्क्ञानस्य बाधो नोप 
लभ्यते । निन्नलिखितपूत्राण्येवदेव तथ्यं समथेयन्ति- 

( १ ) 'जन्माथस्य यतः” (१।१।२) इत्यस्मिन् सूरे बादरायणेन नर्च 
जगः भादिकारणं प्रतिपादितम् । यदि जगतः सन्ता बादरायणस्याभि.- 
मता न भवेत् तदा ब्रह्मणः तदुरपस्यादिकारणोक्छिः सवेथा अनुचितेष 
स्यात् । 

( २) श्रकुतिश्च प्रतिज्ादृष्टान्तानुपरोधात्, ( १।४।२३ ) अस्मिन् सूघ 
तेनैतत्प्रतिपादितं यत् जगतः प्रकृतिः ब्रह्म बतंते । षतेन पएतत्स्पष्टं 
संजातं यत् जगतः सत्तां स्वीकुवीणेनापि तेन तदू ब्रह्मणो विकृतिरभ्युष- 
गम्यते । अत एव तेन “याबदहिकारं तु बिभागो लोकवत् ( २।३।५ ) इत्य- 
स्मिन् सूत्रे जगतः समस्तपदाथौः ब्रह्मबिकारः ब्रह्मणः प्रथक् च 
स्वीकृताः । | 

(३) "आत्मकृतेः, (१।४।२8) "परिणामात् (१।४।२७) तथा ध्योनिश्व हि 
गीयते, (१।४।.८) इमानि सूत्राणि असद्वा इदमश्र आसीत् । ततो वे सद्- 
जायत । यदात्मानं स्वयम+छखत"एवम् , यदिदं कि च तत्छष्टवा, तदेवानु 
भ्राविशत् । तदनुप्रविश्य सश्च त्यन्चामवत्... ---यदिदं कि चं तत्सत्य- 
भित्याभ्वक्षते । “कतीरमीशं पुरुषं नह्ययोनिम्? “भूतयोनि परिपश्यन्ति 
धीराः एतासां श्रतीनामाधारेण स्पष्टतः एतत्परतिषादयन्वि यदस्य 
जगतो निमित्तमुपादानं च कारणं ब्रह्मैवास्ति । 'यथोणंनाभिः सृजते 
गृह्णते च, एषा युण्डकश्रतिः परतनत्वमेब ( परन्रद्यैव ) जडचेत नात्मकसमः 
स्तजगतो निभित्तोपादानोभयकारणं घोष्रयति । एतेन स्पष्टसम्ेतद् यत् 
निर्विकारः परमारमा स्वश्पेणाश्युतः भविकृतः सन्नपि स्वकीयाचिन्त्य- 
शच्छिद्(रा जगतः स्वह्पे आत्मान पमरभिश्यनक्कीति स स्पष्टतया जगतो 
निमित्तमुपादानं च कारणम् । 

(४ ) “जन्माद्यस्य यतः, (१।१।२) तथा, "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञारष्टान्ता- 
लुरोषात् (१।४।२३) एताभ्यां सूत्राभ्यां स्पष्टमेतद् यत् वेदाग्तामिमतं 

१, त° ड° २।७ २, तत्रैव २।६ 
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-जिक्षास्यं परतच्त्ं ब्रहमेष' जगतो रचयित तदेव च (अत्ता च राचरप्रहणात्' 
( ९।२।९ ) इत्यत्र सर्वषां संह, *अन्तयोम्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्! 
( १।२।१६ ) इत्यत्र तदेव परतश्ं पृथिव्यादिस्वंतस्वानामन्तयोमि एवम् 
°अक्षरमम्बरान्तधृतेः ( १।३।१०) तथा ख “सा च प्रशासनात् (१।३।१९) 
अत्र स्ेतन्त्वानां शाखनपूवेकं धारयि च वतते । संज्ञामूतिक्ल॒पतिस्तु 
श्रिशत्कुषेतः उपदेशात्, ( २।४।२० ) इति सूत्रानुसारं त्रिष्त्करणपृषेक- 
मस्य नामहपात्मकं जगतः सृष्टेः कं अपि तदेव । 

जगतः भस्तित्वास्वीकारे सूत्रकाराभिमतानां परतत्त्व प्रदशितानां 
-चोक्तका्यणां निरथंकता स्पष्टैव संजायते। अतो निर्दिवादख्येणेतत्सिद्धं 
यत् यदा सूत्रकारामिमतमुक्तं विष्युदधं परतन्त्वं जगत्स्वस्पे स्वकार्ये ध्याप्रतं 
तदा सूत्रकारानुसारं तन्मिथ्या कथं स्वीकत्त शक्यते । 

( ५ ) सुण्डकोपनिषदि- 

अग्निमूधौ चक्चुषी चन्द्रसूर्या दिशः भरोत्रे वाक् बिद्ृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां प्रथिवी क्चेष स्ेभूतान्तरात्मा? ॥ 

एवे प्रकरेण परन्रक्षणः यस्य लोकमयविराट्स्वरूपस्य बणेनमस्ति तत्रति. 
पादनस्यव निरदेशकम् बादरायणस्य (हपोपन्यासाच्चः ( १।२।२३ ) इति 
सूत्रं बतंते । युभ्बाथ।यतनं स्वशब्दात्” इति सूत्रे तदेव परतत्त्वम् आका- 
शादिपदाथौनामायतनश्रुक्तम् , एतत्स्षरिदं निर्विवादं यज्जगतः अस्तित्वं 
सूत्रकाराभिमतं षतेते । 

एवं जगदस्तित्वसिद्धयनन्वरमेष प्रश्नः समुत्तिष्ठते यदस्य जगतः 
परतस्वस्य च कः सम्बन्धः । जगदस्तित्वसाघनाचस्थायां यश्चपि उभयोः 
कायकारण मावसम्बन्धो निदि्टस्तथापि तदिस्ठुत बिवेचर्नामह क्रियते- 

परतत्वजगदिषये मष्वाचायंः- 
वैरणवभाष्यकारमध्वाचायेस्येतत्कथनं यत् ब्रह्म जगतः केवलं निमित्त 

कारिणं किन्त्वन्ये सर्वे भाष्यकाराः रेकमत्येनेतत स्वीद्ुधन्ति यत् ब्रह्म जगतः 
भअभिन्ननिभित्तोपादानकारणम् । अतो मध्वमतिरिश्य अन्येषां सर्वेषां 
भष्यका राणामेष ख्वेसम्मतः सिद्धान्तो यदेदान्ताभिमतं पगतश्वं न 
केनाप्वोपाधिकरूपेण प्रत्युत स्वामाविकरूपेण जगतो निमित्तकारणम् । 
-एतशर्ब ब्रह्मसूत्राणां सं थाजुकूलम् । सूत्र शरेण हि यस्य ज्रह्यणो जिञ्चासा 

णण क 

१, भर द।१४ 
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प्स्तुतीकृता तदेव शर्म तेन (जन्माद्यस्य यतः ( १।१।२ ) इति सूत्रे 
जगतो जन्मादिकारणरूपेणोष्तम् । भमरे “दई्षतेनौशब्दम्? ( ९।१।५ ) 
इत्यत्र एततसप्रतिपादितं यत्तत् ईक्षणं ( संकल्पं ) कृत्वा ष्टि करोति, तश्च 
चेतनप । सूत्रकारेण ततः “भअसिमन्नस्य च तद्योगं शास्ति, ( १।१।१६ ) 
इति सूत्रे आनन्दमयेन सुत्रजिज्ास्यं परतश्तवं जह्य ॒गृहानेन सूत्रकारेण 
पतदेव स्पष्टीकृतं यत् , (स॒ य एवंविद् एतमानन्दमयमात्मानमुष- 
संक्रामति" तथा श्रह्ैव सन्" ब्रह्माप्येति" पतच्छ्धतिष्वनेरेतत्सिद्धं 
यत् जडभ्रङृतिः जीवात्मा वा आनन्दमयो न वक्तुं शक्यते । चेतनस्य 
हि जीवात्मनो जडध्रकरतौ स्वसहशे अन्यस्मिन् कस्मिन् परतन्त्रे जीवे षा 
लयो नोपपद्यते, अतः एकमात्र ब्रहैव भानन्दमयशब्दस्य वाच्याः तदेव 
च जगतः कारणम् जगतः अस्तित्वं भरमाणीषुषता सूत्रकारेण परतत्त्वं 
ब्रहैव चराचरस्य संहारकम् भाधिदेविकाधिभौतिकसमस्तबस्तूनामन्त- 
योमि समस्तविश्वशास्ं तज्नियन्त्रणपूवक तद्धारक्छ तथा- 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् 
पति पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देषं मुवनेशमीद्यम् ।। 

इत्यादिश्चुतीनामाधारेण, "पत्यादिशब्देभ्यः, ( १।३।४३ ) इति सूत्रे तदेव 
परतच्वमीश्वराणामपीश्वरो देवतानामपि परमदेवतो्तम् । तदतिरिक्तं 
(यथा च तक्षोभयथा' (२।३।४०) इति सूत्रे तदेव परतन्त्वं ( ब्रह्म ) जीवानां 
कतेत्वस्य नियामकमेवं 'जगदूव्यापारवजं प्रकरणादसनि्ितत्वारचः 
(४।४।१७) इति सूत्रे जगदूढ्यापारः एकमात्रस्य परतच्त्वस्येव कायेसुक्कः* | 

एवं यत्र॒ यत्र जडचेतनात्मकसमस्तजगतः चत्पत्तः संचालनस्य 
प्रलयस्य च प्रकरणं श्रुतिश्च समायातं यथा-यो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते“. “आत्मा षा इदमेक एवाम्र आसीत् नान्यत् कलन मिषत्? 
“ख रक्षत लोकान्नु खजा इति स इमान् लोकानस्जतः तथा बृहकारण्य- 
कोपनिषद्ः ३।७।१३ इति प्रकरणतः ` ३।७।२३ याष॑त् एषं शतपथन्रा्मणे 
१४।३।४।७ इत्यतः ३१ यावत् सर्वत्र एतत्कायं तस्यैव परब्रह्मणः प्रति- 
पादितम् । एतेः सर्वैः पूणेतया एतत्स्पष्टं यत्सृत्रकारः परतत्त्वं ( परनरह्म ) 
जगतो निमित्तकारणं स्वीकरोति । 

१, ते* ०८ ३. धु9 ठ० ४।४।६ 
१. श्वे ठ» ६।७ ४. बे* भार तु° अण प° २१३ 
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परत्वजगद्विषये अन्ये आचायोः- 
परतन्त्वबिषये जगद्विषये च भअन्येषामाचायोणामेतत्कथनं यदू मध्वा- 

चायोनुसखारेण परतत््वस्य केबलनिमित्तकारणस्वं न संगतम् । अयं 
सिद्धान्तो हि न सूत्रकाराभिमतः इति निम्नाह्कितानेकसतरैः प्रमाणीमवति 
( १) श्रकृतिञ् प्रतिन्ञादृष्टान्तानुपतोषात्' (१।४।९१२) भस्मिन् सूत्रे रह्म 
जगतः प्रकृतिः, भभिन्ननिमित्तोपावानकारणञ्ुक्तम् । इदमत्र तत्तात्पयं 
यत् श्वेतकेतोर्पाख्याने "उत तमदेशमभ्राच्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति? 
इत्थयुदालके ध्च्छति यदा श्वेतकेतुस्तत्तत्वजिक्ासां निजपितुरकार्षीत्तदा 
तेन “यथा सौम्य एकेन सुत्िण्डेन सवं मृण्मयं, विज्ञातं स्यात् पतदू- 
इष्टान्तेन यत्ततवं निर्दिष्टं तस्योपपत्तिस्तदेव भषितुं शक्नोति यदा ब्रह्म 
जगतः श्रष्तिः ( अभिन्ननिमित्तोपादानकरणम् ) तथा जगत् तदू. 
विकृतिः स्वीक्रियेत । एतदप्रे 'भभिष्योपदेशाच्च' ( १।५।२४ ) इति सुत्र- 
मारभ्य "योनिश्च हि गीयते, ( ९।४।२८ ) इति याबत् सर्वषु सूत्रेषु सूत्र 
करेण क्रमशः एतप्पुष्टीछ्तं यत्तदेवेकं ब्रह्म स्वयं नानारूपास्मकं जगत् 
संजायते । शुतिषु साक्षात् शक्पेण ब्रह्म जगतो निभित्तोपादानोभयकारण- 
मुक्तम् । अस्मिन् प्रकरणे समायातेन (भात्मङृतिः शब्देन स्पष्टमेतदू यत् 
बरह्म स्वयमेषात्मानसुपादाय ( स्वमुपादानं कृत्वा ) नानानामरूपात्मक- 
जगद्पे पयेणमयत् । अतएव श्रुतिभरु वदू जगतो योनिरुच्यते । 

उक्तन्रह्मोपादानत्वभ्रतिपादकसूत्राणां यद्थेः मभ्वेन कृतः स सूत्रैः 
किचिन्मात्रमपि संगति न क्षमते । तेन तेषामथोनां परिवतंनाय समन्व- 
याध्यायस्य चतुथेपादीयप्रथमसृत्रतः एव समन्श्रयस्य एषा पदतिः 
स्वता यत्सवं शब्दाः परमात्मवाचकाः' । तथादि-श्रुतिल्िगादि- 
भिरन्यत्रैव प्रसिद्धानामपि शब्दानां सामस्त्येन विशेषहेतुमिर्िंष्णावेव 
भ्रवृत्ति दशेयत्यस्मिन् पादे” इत्यादि. । रेन खः, श्रकृतिश्च भरतिश्चा 

१-२. छा ठ० ६।१।२-३ तथा ६।१।४ 

२. “्नुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीरक्पकबिन्यस्तगहीतेदंशयति च 

{ अ० सू० १।४।१ ) 
४. 'ध्वे शब्दा; परमात्मन एव वाचकाः” ( सरवंदशंनखं अह प° १०४ } 

इयमेव मावः तरवमुक्तावल्यां चतुथं खरे ४।८२-८५ पद्येषु तथा नामद्पश्चुति- 

व्याकरणमये वेदार्थसंग्रहे" रामानुजेनाप्यभिभ्यक्तीकृतः । 
५. अण भार प° ४२ 
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श्टान्तानु परोधात्' ( १।४।२३ ) इति सूत्रे सरलतया एतत्रतिपादयितुं 

शक्युयात् यत्मकृतिशब्दोऽभि- प॑रमात्मषाचक इति किन्तु पतत्करणेन 
छरसम्पूणेपादसत्राथः पूणेतया भसम्बद्धः सूत्रप्रतिकूलश्च संजातः अस्ति । 
तथैव सूत्रकारेण स्थापिते ब्रह्मोपादानत्वे खांख्यछतात्तेपनिराकारंक- 
दितीयाथ्यायप्रथमपादीयसुत्राणामप्यर्थो न कथमपि संगच्छते । 

अहमसुतरेषु बद्मोपादानत्वमतिस्पष्टतया प्रतिपादितं षतते । केवल- 
निभित्तकारणवादस्तु सूध्रकरिण “सम्बन्धानुपपत्तेश्चः ( २।२।६८ ) (अधि 
छानानुपपन्तेश्च' ( २।२।१६ ) तथा करणवश्वेन्न भोगाद्भ्यः, ( २।२।४० ) 
एषु सूत्रेषु स्वयमेव निराकृत इति मध्वातिरि्ान्यसबेमाष्यकाराणां मते 
ह्मणो जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं खबथा सूत्रानुङ्लम् । 

बरह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपादनम्- 
ब्रह्म हि एकं चेतन सवं शक्तिसम्पन्नं च परतन््वम् इति जगतः कषेत्वे 

तस्य सर्वथा सामथ्यंभित्यत्र न कस्यापि िषादः, जन्तु तदात्मानमेषो- 
पादाय स्वं विविधविकारपृणं चेतनाचेतनात्मकजगत्स्वशूपे परिणमयतीः 
त्यत्रेत्थं सन्दे्ः स्वाभाविकः “भपि कि तत्परवत्त्वमपि सांङ्याभिमत- 
प्रधानवदेव स्वरूपतो बिकारशीलम्! इति । किन्तु चेतनपरतत््वस्य षिका- 
रशीलत्वं यदा न सूत्रकारमाष्यकारान्यतराभिमतं तदा विकृतिरूपस्य 
बरह्मणो जगतः प्रकृतित्वं कथमुपपद्यत । सूत्रक।रो हि जगतो बास्तविक- 
खनतां स्वीकरोतीति प्रमाणितरमतस्तन्मिथ्यात्वं तु प्रतिपादथितुम- 
शक्यम् । किं च, तन्मिथ्यात्वाम्युपगमे परतनतवमभिभ्निभित्तोपादान- 
मेष कस्य भवेत्  तात्पयं चेदं यदू जगतो बध्तुतः अस्तित्वं ब्रह्मणश्च 
तञ्जगतोऽभिन्ननिभित्तकारणत्वं नि्िंकारत्वं चेतत्रयं सूत्रकाराभिमतं 
किन्तु कथमेते सिद्धान्ताः सोपपन्नं संगच्छेरन् इत्येतदेव विभिन्नमा्य- 
करोर्विभिन्नरूपेण समाहितम् । 

वैष्णव भाभ्यकरेषु मण्वाचा्यैः केबलनिमित्तकारणवादीति तत्समक्षं 
नैषा समस्योपतिघ्ठते किन्तु वत्पक्षो, न सूत्रकारसम्मतः। अन्यमाध्य- 
काराणामेतदिषये निम्नाह्ितप्रकारहवसमाधानम्- | 

( १) रामानुजनिभ्बाकोवेतत्स्वीङ्कुबोते यत्सूत्रकाराभिमतचेतनपर- 
तत्त्वस्य स्वरूपतः परिणामो न भवति अपि घु तदीयिदचिन्मयशरीरस्य 
शक्तवो परिणामो भवति यचूषो्तपरतत्वात् स्वरूपतो भिन्नं छन्तु 
स्वकीयस्वरूप.स्थिति-परबृत्त्यथ च परततत्वाभितं तज्नियम्यं च । एषंभूत- 
 अक्तशरीरं ( तथाभूतां शक्ति बा ) परतत्त्वं यथेच्छं परिणतं त्या स्वयं 



वष्टः अष्यायःः ॥५१। 

जगस्स्वरूपं संजायते । इत्थं परत्वं स्वरूपतो निबिकारमपि परिणामेन 
जगतः स्वरूपत्वात्तद्मिन्ननिमित्तोपादानकारणम् । 

( २ ) बल्लभस्यैतन्मतं यत स्वकपतः केवलपरतत्थं ब्रह्ोवेकमात्र 
तत्वम् । तच्च सच्िचदानन्दस्वरूपम् । तदेवात्मानं जगद्रूपे परिणतं 
करोति, तत् स्वकीये एकस्मिन्नंशे आनन्दं तिरोधापयति यस्मादुक्ांशः 
( चिदंशः ) जीवसमश्टिजौयते । अंशान्तरे च तत् भआनन्दांशं चिदंशां 
चेत्युभयं तिरोधापयति येन तदंशः ( सदंशः ) जडतत्वं संजायते । 
इत्थमेक परतत्वमेष स्वयं चेतनाचेतनात्मकजग्रे परिणतं सडज्ञगतः 
अमिन्ननिभित्तोपादानकारणम् । 

ूर्वोक्तपक्षद्ये अयं मेदो यत् प्रथमस्मिन् परतत्वं निषिकारमषतिष्ठते 
इति न स्वरूपतः तदु पादानत्वम् । द्वितीयपन्ते च परतत्वस्य स्वरूपतः 
उपादानत्वं सम्पद्यते किन्तु त्िरविंकारत्वेन न हीयते । इत्थं भरथमपक्षः 
परतत्वस्य उपादानत्वसिद्धये एतस्परतिपादयति यत् तत् स्वकीया प्रथक् 
सिद्धशक्िशरीरान्यतरपरिणतेः कारणेनोपावानम् । दवितीयपक्षश्च परत- 
त्वस्य नि्िकारत्वसिद्धये एतत्प्रतिपाद्यति यत् तत् परतत्वं जगश्रपे 
परिणतमप्यविकृतं तिष्ठति? । 

शंकरस्थेतन्मतं यत् "सव॑ खल्विदं ब्रह्म एषा भौपनिषदषोषणा इदि 
ह्मातिरि्तान्यसत्ताया भमावात् भस्य जगतः उत्पत्तिः ब्रह्मण पव संजा. 
यते । मायाबिशिष्टं ब्रह्म श्वरः स एष चास्य जगतो निमित्तोपादानो- 
भयकारणम् । यथोणेनाभिनिंजनिर्मितजाल्लस्य शरीरश्राधान्येन कपादान- 
कारणम् , चेतनप्राघान्वेन च नि्मित्तकारणमित्थरुभयं बतंते तथैष 
नह्य अपि मायासम्बन्धेन स्वकीयेश्वरोपाधिना जगतः पादानं कारणं 
तथा निजचेतन्यप्रधानतया षचराचरजगतो निमित्तं कारणम् । ब्रह्मणः 
एतञज्ञगत्कारणतानिहपणं शंकरेण ब्रह्मसुत प्रकृतिश्च प्रतिश्चा दृष्टान्ता 
लुपरोधातत ( १।४।२३ ) इत्यतः "परिणामात् ( ९।४।२७ ) इत्येतत्प- 
यन्तं कृतम् । 

तत्तपादानत्वं श्ुद्धचेतन्यगतयुतेश्वरगतमिति विचारग्रसंगेन सिद्धान्त- 
जेशसंमहकारा एवं संगरह्णन्ति तथ्या श्ुदधचेतन्यमेबोपादानम् । तस्यैव 
लदयस्य जिज्ञास्यतया जिन्चासासूत्र भ्रतिज्ानादिति संक्तेपशारीरकमतम् | 
'अन्तस्तद्धर्मो पदेशातः ( १।१।२. ) सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्! ( १।२।१) 
५अन्ता चराचरग्रहणात्” (१।२।४) इत्यादिषु सगुणन्रह्मलिगतयेव जगत्का- 
रणस्वादीनासुल्लेखात् मायोर्पादितमीश्वर चेतन्यमेवोपावानकारणमिति 

4. व° भाग्तु° भ्° प्रु 2१६ 
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दिषरणमवम् । षियदादिप्रप॑चं प्रति देश्धरः अन्तःकरणादिक्छं भ्रति तु 
जीव खपादानकारणमितीतरे । तत्र जीषकारणत्वपक्षा अबिधामायाभेद्- 
पश्चमाभित्येष परवृत्ताः । | 

अजामेकां! लोहितद्चक्लकृष्णाम्*“* “ˆ “` इति कुत्रचन माया- 
प्रपचोपादानकारणमबगम्यते कुत्रचन ध्यतो षा इपानि भूतानि 
इत्यादौ ब्रह्म तादशमबगम्यते तथा छत्रचित् 'ख कारणे कारणाधिपाधिपः" 
इति ब्रह्मण एव कारणत्वं न मायायाः कचन तु ब्रह्म निगुणं वस्तुगत्या 
अकारणमिति गम्यते | 

सर्वेमिदं कथमुपपद्यते इति शंकावारणाथ सिदान्तलेशसंभ्रह 
मायाकारणताबिचारः प्रस्तुतः । तत्र॒ मायापरिणाम्युपादानम् , ब्रह्म 
विबर्तोपादानम् डभयसाधारणमुपादानतवं स्वात्मनि कायेजनितदेुत्वम् , 
स्वाभिन्नका्यजनकत्वं बा, सन् घटः जडो घटः इति चामेदानुभव 
छखभयोप।दानत्वमपि गमयति, 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (२।१।१४) 

इति सूत्रे अनन्यत्वब्यतिरेकेणाभावः न खल्वनन्यत्वमित्यभेदं ब्रमः” 
इति ब्रह्मणा साकं प्रपंचस्यामेदनिषेधः ब्रह्मसमसन्ताकाभेदपरः 
न तु प्रातिभास्िकामेदपरः इति पदा्थतत्वनिणंयकारमतम् 1 ब्रह्मण 
पव कूटस्थस्य मायाद्वारकमुपादानत्वं न तु मायायाः इति संतेपशारीरिक- 
मतम् । जीवात्रिताऽविद्याषिषयस्य ब्रह्मणः एवोपाद्ानत्वम् , भवि. 
शचायास्तु केवलं निमित्तसस्वमात्रभिति भामतीमतम् । मायाशक्तिषोपादन- 
कारणं ब्रह्म तूपवारदेष तत- 

भस्य हेतेन्द्रजालस्य यदुप।द्नकारणम् । 
अज्ञानं, तदुपा्भिस्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ 

अभिन्ननिमित्तकारणतवे बत्रकारमतम्-~ 
सूत्रकारेण “जन्माद्यस्य यतः ( १।१।२ ) इति सूत्रे जिज्वास्यं ब्रह्म 

जगतो जन्मादिकारणसुक्तम् । ततः प्रकृतिश्च प्रतिन्ञादृषटान्तानुपरोधात् 
( १।४।२९ ) इति सूत्रादप्रे पादान्तं स्पष्टतया पएतत्परतिपादितं यदू 
बह्म जगतः प्रकृतिरस्ति, तस्य च जगब्रपे परिणामो जायते-जगदिदं 
ह्मणो विकृतिरिति भाषः । भ्याबदहिकारं त बिभागोलोकवत्, ( २।३।७ ) 
इति सूत्रे बादरायणेन संसारः बरह्मणो विकार एवोक्तः- 

“द्येगेद मस्तं पुरस्तात् ह्य पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्योत्तरेण । 
अधश्चोध्वं च भरसतं ब्रह्मवेद धिरवमिदम् षरिष्ठम् ॥१२ 

१, इवे* ४।१५ २. भु° ० द।३।११ 



वष्ठः ण्याय, | | ९ ३ 

तथा- 
ख य एषोऽणिमा रेतदात्म्यमिदं सबं तत्सत्यं स भात्मा तत्त्वमसि 

श्वेतकेतो, 
पव- 

सबं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।२ 
इत्यादिश्चुतिवाक्येरपीदमेव पुष्टीक्रियते । वस्तुस्थितिरियं यत् प्रकृति 

बिकृतिशब्दौ सपेक्षाषिति । कस्यचिदपि तन्त्वस्य शप्रक्तिः" इति प्रति 
` पादने स्वतःसिद्धत्वेनेतदायाति यत्तस्य विषतिरप्यस्ति । अतः यवि 
सूत्रकारः ब्रह्म जगतः प्रकृतिं स्वीकरोति तदा स्पष्टमेतद यत् तन्मते 
जगदू ब्रह्मणो विकतिः 

शंकरेण परिणामस्य भेद्यं स्वीकृतम् ( १ ) विकारः ( २ ) विबतेश्च 
दधि दुग्धस्य विकारः; रलौ खपेभानं तद्विवतेः। तश्र- 

सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथ विकार इत्युदीरितः । 
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा त्रिवते इत्युदकोरितः ॥ 

कारणापेक्षया काय विलक्षणं भवति; नानयोः सालक्षण्यम् । अत 
एव जगतः अनित्यत्वादिदोषाः तत्कारणे ब्रह्मणि न सम्भवन्ति । प्रकृतेर्हि 
भ्रकतित्वमेबेतदू यत् यदा सा स्वप्रकत्यवस्थायां स्यात् तदा तस्यां बिक 
ताबस्थायाः दोषा न स्युः । अन्यथा सा भ्रकृतिरभूत्वा बिदतिरेबोच्येत 
धत एव सूत्रकारेण अविते एत्र ब्रह्मणि न क्रापि तत्परिणाम उक्तः| 
इत्थं पूणेतया एतत्स्पष्टं संजायते यत्सूत्रकारः निजस्वीकरतप्रकृतिब्रह्मणो 
जगद्रपविकृतौ परिणति स्वीकरोति । भतो बल्लभस्य अबिषतपरि 
णामवादः सूत्रकारसिद्धान्तबिक्द्धः । 

एतदतिरिच्य सृत्रकाराभिमतन्रह्यकारणबादस्वहूपमबलोकयन् 
पतद्कतमुचितं भवति यत् रामानुजनिम्बाकोभ्यां प्रस्तुतः कारणवाद 
आधकयेन तत्सक्निकटति । द्वाबपीमौ भाध्यकारौ परतेत्वस्वरूपस्य 
परिणामममत्वा ततः स्वहूपतो भिन्नस्य किन्तु तन्नियम्यस्य जीवज्ञडा 
त्मकांशस्य परिणामं स्वीङ्कवौते । तौ जीवजडात्मकांशं परतत्वतः अपथ 
चिद्धं॑तत्स्वरूप.स्थिति -अदुन्तीश्च पूणतया परतत्वायत्ताः मन्येते । उच्छ 
दष्ट थेव च परतत्वादमिन्नमाकलयन्ति यच्च सूत्रकाराभिमतं प्रति*भावि। 

णय हयस्य 

१. छा० ६।८।७ २. तत्रैव २।१४।१ 

द. वेग या० प° ६३ ४, बे भा० तु ° पू० २२५ 
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निभ्बार्छो जीवजडात्मकांशं परतत्वस्य शक्तिमाकलयति । रामालुजश्च 
तं शक्ति स्वीक्ुबेन्नपि प्रमुखतया परतस्वस्य शरीरमभिधत्ते किन्तु नत्र 
किचिदन्तरम् | | 

शंकरेण तत्परतत्वस्य जगता सह सम्बन्धं कतुं मायाया आध्यो 
गृहीतः । परतत्वं हि साक्षात् संतः परा एका स्वतन्त्रसन्ता बतंते, तद्- 
स्तिस्वे च श्रुतय एव एकमात्र प्रमाणम् शति तन्मतम् । तदेष च स्वशक्ते 
मौयायाः आश्रयसमश्ालमेवेश्वरः कथ्यते । यस्येच्छामात्रेणेबास्याः 
खष्टेः रचना संजायते । भयं संसारः तस्य परतत्वस्य परिणामः 
किन्तुषिकारविषतंरूपभेददयमभ्ये न विकारहपः । अपितु विषते. 
खूप इति ठयाबहारिकरूपेण सत्या प्रतिभासमाना भप्यस्य सत्ता 
भाष्यात्मिक्टथा मिथ्या बतत । शंकरस्येषा धारणा भाभ्यास्मिकस्तरे 
उच्चंस्तमां भवतु नाम किन्तु तत्तत्सम्बद्धसूत्राणां दृराछृष्टाथेकल्पनया 
सूत्रकाराभिमतग्रह्मकारणवादस्वक्पानात्यन्तसन्निकृष्टा बक्षतुं शक्ष्यते । 

जीव देहवरो ब्रह्म च 
जीवोत्पत्तिः--( जीवः ) 

अतः पूर्मेतद्भ्यायीये “परतत्वं जगच्च” इति शीषेके एतदनुशी- 
लितं यद् न्रह्यबेकमद्ितीयं चरमं सत्यम् । लीलाथं स आत्मानम् अग- 
गितद्पेषु व्यक्तं करोति । इमे भगणितजीवा बभिचिश्रं चैतडजगत्तस्या 
एव चरमसत्ताया आं शिकाभिन्यक्िः । स हि परमात्मा एकाकी क्रीडितुं 
ने बालकति (एकाकी न रमते स द्ितीयमेच्छत्* अतः स्वकीयान् कति- 
पयगुणान् अन्तनिंधाय आत्मानमगणितसूपेषु परिवतेयति । समानतया 
च तस्य सर्वेषु गुणेषु अमिव्यक्कीभूतेषु तिष्ठतु एकाकी एव स तिष्ठेत् 
इति न ख कदापि रूपान्तरे परिणमेत् । अनन्तशक्तौ हि न कदापि 
द्वित्वं सञचुत्पथते । अतः यदा स बिभिन्नप्रकारेण विभिन्नेषु कालेषु 
स्थनेषु च आतमानं परिसीभितं करोति कतिपर्यांश्व शुणान् कस्मिभनि 
समये कस्मिन्नपि च स्थाने अभिव्यनक्ति तदैव सख एकतः अनेकधा 
अवति नान्यथा । परमात्मनः एषा निज्ञसीमिता तदाबिभोवति रोभावयोः 
व्यापारं करोति इति स स्वगुणान् अनेकरूपेणाविभोवयति तिरोभावयति 
चेतौ यमेवास्य जगतो जीवानां चोत्पत्तिः । 

१. ० ठ १।४।३ 

प भयान कः ॥ष्णाणयषििककि 
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बरह्म स्धिदानन्द् ( सत्-बित्-भानन्द् ) स्वरूपम् इति सन्त्रे 
उदुभूते शेषयोश्च चिदानन्दयोस्तिरोहितयोः तदू जगश्रुपेणाबिभेषति । 
सश्ितोराबिभूतयोरानन्दे च तिरोभूते तस्य जीषरूपेणोर्पत्तिः ।* इत्थं 
सष्टिरचनानियमानुसरारं परमाणुतः पबत पयन्तं जडेषु पिषीलिकातो 
विशालकाय स्तिपयंन्तं च चेतनेषु परमात्मद्ष्टिगो बरं पदाथेमात्रं ब्रह्म । 
एतक्च तस्यांशिकं रूपम् । यस्य कस्यच्िदेकस्यावलोकनेन सष्टि- 
मात्रस्य ज्ञानं न मवितुं शक्नोति नापि वेषु एकं रूपं तस्य परि. 
पृणोभिष्यक्तिः | - 

| जीवविषये भाष्यक्ारपंचकप्रातिस्विकमतसंक्षेष, 

जीवः! सत्यो नामासः- 

असंख्यजीवात्मानः परमात्मवदेव सत्याः । ते हि तस्येवांशाः इति 
सर्ववेष्णवाषायचिद्धान्तः । एकमेव ब्रह्म अनेकरूपाणि धारयति इति 
जडवचेतनात्मकमेतडजगत् सखौन्दयीकरषणपरिपूणं परिलच्यते । भ्रत्येक- 
जीवात्मा सत्यः । बिश्वं चाप्येतत् न नीरसं शल्यं निर्जीवं बेचिश्यवि्ी- 
नमनन्वसत्तास्बरूपं यदादिकालत एव मनुष्यागम्यं मसस्थर्लामिव तथापि 
सात्वतं स्यात् । प्रत्युत सजीवं विचित्रमगणितजीषात्मपरिपूणं च तंते । 
नष्ठसूत्रस्य "आभासा एव च” ( २।३।५० ) इति सूत्रस्येदं तात्पयं यत् 
जी ब्रह्मण आभासः एष न तु रह्म; भानंदांशस्य तत्र तिरोहितत्वात् । 
न तु भ्रतिभिम्बवन्मिथ्यात्वम् , जलचन्द्रवदित्यस्यानेकत्वे दृष्टान्तः । 
अतो न जीषस्य मिथ्यात्वरूप भामासः भत्र विक्षतः । इत्थं च जीवाः 
त्मनामनेकत्वे सत्यत्वे च वैष्णववेदान्तस्य सवं भावायोः सहमता: । 

( १ ) जीवात्मा आभासः ( प्रतिबिम्ब ) ए- 

शंकरो हि प्रतिबिम्बवाद्स्य पक्षपातीति सूय॑स्य चन्द्रस्य बा यथा 
जले भनेके प्रतिकिम्बास्तयेवेकमपि ब्रह्म मायायाः कारणेन भनेकेषां 
जीवात्मना स्वरूपे परिलक्षितं मवति । बस्तुगत्या यथा द्यूयमात्रं सत्यं 
प्रतिबिम्बश्चासत्यः तथेव ब्रह्ममात्रं सत्यं जीवात्मकता चाविद्ा. 
जन्याभ्यासः- 

घटं जलं तदुगत मकंबिम्बं विहाय सवं विनिरीदय्तेऽकेः । 
तटस्थ एततितयाषभासकः स्वयं प्रकाशो षिदुषा यथा तथा ॥ 

१. त° दी° नि° १।२७-२९ २. विर चु २१९ 
व 
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( २) जीवात्मा बियुः- 
शंकरस्येतत्कथनं यदू ^तचत्वमसि' श्रुतिः ब्रह्मजीवयोरेकत्वं प्रतिपाद 

यतीति जीवात्मा विभुः व्याव्हारिकसूपेणौपाधिकमणुत्वं तत्र परिलदयते । 
बुद्धिगतदोषाः आत्मनः प्रतीयन्ते किन्त्वैतत्सवमत्रिद्याजन्यम् वस्तुगत्या 
जीवात्मा अनन्तो विभुश्च । बरह्मजीवयोहिं एकत्वमिति ब्रह्मणो बिमुत्वमिव 
जीवस्यापि विसुत्वप्-“स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः, 
प्राणेषु" किं च- 

घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव मवति स्फुटम् । 
तथेवोपाधिविलये त्रह्येव ब्रह्मवित्स्वयम्? ॥ 

यद्यप्यत्रायं सन्देहो यत् शशवेताश्वतरोपनिषदि 'तदूगुणसारत्वात्त तदू- 
उयपदेशः प्राज्ञवत्” ( २।३।२६ ) इत्यत्र शांकरभाष्ये चापि- 

बालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य तु । 
भागो जीषः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 

इत्यादिरीत्या जीवात्मानं बालाप्रशतभागस्य सूपेण अणुं प्रतिपाद्य 
धन्ते तस्य भानन्त्यगुणसम्पन्नत्वभ्रति पादनमनुचितं तथाप्यस्य साम- 
छस्यं शंकरेणेत्थं प्रदशितम्-“यद्यौ पचारिकमणुत्वं जीवस्य भवेत पार 
माथिकं चानन्त्यं नक्युभयं युख्यमव इल्पेत ̀  ` --“"बुद्धे्ुणिनात्मगुणेन चैव 
आराममात्रोह्यवरोऽपि *द्टः इति च बुद्धिगुणसम्बन्वेनेवाराप्रमात्रतां 
शास्ति न स्वेनेवा त्मना" इति | 

(एषोऽणुरात्मा चेतसा “वेदितव्यः इत्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणव्वं 
शिष्यते । परस्येषात्मनश्चक्ुरा्नवभ्राह्यत्वेन आनप्रखादगम्यत्वेन च 
प्रकृतत्वात् । जीवस्यापि च मुख्याणुपरिमाणलत्वानुपपत्तेः। तस्माद् दुज्ञो 
नत्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनमुपाभ्यमिघ्रायं वा द्रष्टव्यम् । 

( ३ ›) जीवात्मा ज्ञानस्वरूपः- 
शंकरस्येतन्मतं यभित्यचेतन्यः अयमात्मा, अत एव यस्मदिव नोत्प- 

ते; परमेष बह्म अविकृतमुपाधिसम्पकौडजीवभावेन अबषतिष्ठते । परस्य 
हि ब्रह्मणश्चैतन्यस्वरूपत्वमाम्नातम्--भविञ्चानमानन्दं श्रद्धः, सत्यं 

१. श्ु* उण ( ४।४।२द् ) २. वि° चु० ५६५ 
३. श्वे° उ० ५।९ ४ तत्रैष ५।८ 
५. मु° ड° ३।१।९ ६. ° ° ३।९।६८ 
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ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", तदेव चेत् परं ब्रह्म जीवः वस्माम्जीषस्यापि नित्य- 
चेतन्यस्वह्प एवात्मेति निश्चिनुमः | 

( ४ ) जीवात्मनः कतेत्वभोक्ठत्वाभावः- 
जीवात्मनः कठुत्वभोक्तृत्वषिषये शंकरस्येतत्कथनं यदु वस्तुगत्या 

जीवात्मा न कतो नापि च भोका । स तु शाश्वतं कूटस्थं शुद्धं निश्चलं 
भह्म । समस्तमेतदू विश्वं व्यावहारिकदश्यम् । जडवचेतनसरमस्तवस्तूनि 
आकाशमेचवन्नैरन्तर्येण भायान्ति यान्ति च । समस्तं नामरूपात्मकं 
जगत् तदीयं कमेजातं च मायाजन्यम् , ओपाधिकं च> । जीवः आत्मानं 

` बीद्धिकोपाधिना कत्तारं भोच्छारं चावगच्छति* । जीवात्मनः क्रियास्म 
कता अभ्यासमात्रप् । स्वभावत नात्मा निष्कलो निष्कियो निविकारः- 

आकाशवनल्निमेलनि्धिकल्पं निःसीम निःस्पन्दननिषिंकारम् | 
धन्तबेहिः श्यल्यमनन्यमदयं स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोभ्यम्+ ॥ 

आत्मनः कठेत्वहीनता एतेनापि सिभ्यति यदू यदि तस्य कठत्वगुणः 
अप्र दाहकताशक्िरिव स्वाभाविकस्तदा न स जीवः कदापि क्रियाभ्यो 
मोक्षं प्राप्नुयात् इति न कस्मिन्नपि खमये तस्य युक्तिमवेत् । 

वरलममते जीवे ब्रक्षत्वतिरोधानम् 

जीवात्मनि ब्रह्मरवं तिरोहितं तिष्ठतीति बह्ञभः । तन्मते जीषो ब्र्म 
अस्ति किन्तु तस्य साः विचित्रदिव्यशक्तयः तिरोहिताः तिष्ठन्ति । 
भनन्तन्रह्मणः स्वल्पातिस्वन्पामिव्यक्तिः जीबात्मद्वारा भवति । 
सूदमातिसृक्ष्मविशेषगुणाः ब्रह्मणो महाशक्तयश्च जीवात्मनि तिरोहिता 
इति जीवात्मा एतावान् लघुदौसस्वरूपश्च । श्रहमेश्चयेस्य तिरोहितत्वात् 
स दुःखस्य भागी मवति । यशस्तिरोमावात् सबेहीनत्वं श्रीतिरोभावा- 

[= 1 वि 

१, ते २।१।१ 
२. शां० भा ( ब्र स्० २।२।१८ ) 

३. उपाधिरायाति ध एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुन्के। घ एव 
जोरयन् क्रियते सदाहं इकणादिवन्निशचक एव संस्थितः ॥ [ वि° चू° | 

४, जौवो विधावेशवशाद् देहाद्यात्मभाषमिव गत्वा तत्कृतेन दुग्खेन दुभ्खी 
अहं इत्यविधया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते । भिध्याभिमानन्रमनिमित्त एव दुग्खा- 
लुभवः [ शां° भा० २।३।४६ | | 

५, वि चु० २९३ 

[मो 
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जन्मादिसवौपद्विषयत्वं, ज्ञानतिरोमावाद् देहाविष्वहंबुद्धिः, वैराग्यतिरो- 
भावादिषयासक्तिः१ ।" 

शंकरवस्ल्मयोजीवविषयकसिद्धान्तसमालोचनम् 

बह्लभाचर्येणोक्तस्वसिद्धान्तानुसारं निभ्नाङ्किताघारेण शंकरमतस्य 
खण्डनं कृतम्- 

दंकरस्य प्रतिबिम्बत्वखण्डनम्र् 
( १) शंकरनुसारं ब्रह्म माययाऽऽच्छन्नमितति न तस्य प्रतिबिम्बः 

सम्भवति -“मायाजवबनिकच्छन्नं नान्यथा प्रतिभिम्बते?९ | 
( २) यस्मिन् स्थाने यद्ठस्तु भषति ततः प्रथक् तत् प्रतिबिम्बते | 

तदधिषतस्थले च तत्रतिबिन्बस्य स्थ। असम्भवः । ब्रह्म सवेष्यापक- 
मिति न किमपि स्थले तद्रहितं यत्र तततिभिम्बते । यदि चेत्थं प्त्युच्येत 
यदू यथा आकाशस्य सर्बेन्यापकत्वेऽपि ख जन्ते प्रतिकिम्बते तथेव बह्म 
णोऽपि प्रतिबिम्बसम्भवस्तदैतस्येतदुत्तरं यञ्जजले इश्यमानः प्रतिबिम्बो 
नाकाशस्यापि तु भकाशृत्तस्य वतते ।* 

(३) षरा सुपण इति श्रुतिः स्पष्टतया नद्यजीवयोः पार्थक्यम- 
मिन्यनक्कतीति जीवो न ब्रह्मणः प्रतिबिम्बो मवितुमहति । | 

( ¢ ) यदू वस्तु प्रतिबिम्बते तत् साकारं दृष्टिगोचरं च भवति किन्तु 
नह्य निराकारम् इति न तस्य प्रतिबिम्बः" सम्मवति । किच, क ततप्रति- 
बिम्बते अन्तःकरणे अविद्यायां बा ? निमेलृमेव च वस्तु बिम्बम्हे 
खमथं भवति इति अनुभवभत्यक्षम्--स्वच्द्धदपणादविव मुखादि परि. 
लद्यते न मलिने मृदां चयादौ वेत्यविद्ान्तःकरणयोखमयोमंलिनत्वेन 
नान्यतरत्रापि तत्प्रतिविम्बसम्भवः । 

तदीयजीवस्य वियुत्वखण्डनम् 

श्रुतिवाक्यानि जीवात्मनः उत्रमणपूबेकं स्वगोरोहणं ततः तस्य 
पुनरागमनं च प्रतिपादयन्ति तश्च जीवस्याणुते एब सम्भवति^ । सरवे 
[1 [व त 

१. अथुमाष्यम् ( ३।२।५ ) २. त° दी नि० १।५८ 

2. तत्रेव बरकभकृतप्रकाशटीकायाम् 
४. तत्रैव १।५७ इत्यत्र वरकमहृतावरणर्मगरीका 
५. तर हीर तिर १।५९ इत्यत्र प्रकाशटीका 
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उयापकस्य आत्मनः कृते एतदसम्भवम् -शत्युक्तानाुत्क्रान्तिगत्यागतीनां 
भवणात् यथायोग्यं तस्य परिमाणमङ्गोकतेव्यम्? ।१ 

"एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, आराग्रमात्रो शक्षपरोऽपि> दृष्टः 
इत्याद्यनेकशचुत यस्त स्याणुतवं प्रतिपादयन्ति । | 

शत्र यद्यपि एषं सन्देहः स्यात् यज्ीबस्याणुत्वे समस्तशरीरे घुखा- 
नुभषो विङष्यते किं त्वस्य एतदु त्तरं यत् अत्यन्ताणुर्रपि स तथैव 
स्वंशरीरथ्यापको यथा शरीरे एक्देशस्थितमपि चन्दनं सर्बेशरीर 
व्यापकम्--'जीवस्त्वाराप्रमात्रोऽपि गन्धबदू व्यतिरेकवान् ।› इत्थं सामा- 
न्यशूपेण जीवात्मा णुः किन्तु तस्य सव 'दोषाबगमे स॒ धिमुः संजा- 
यते । जीवस्य स्थितिद्ेदि तंते "हृदि जीवस्य स्थितिः' किन्तु स तथेव 
सवेशरीर व्यापको यथा एकस्थाने स्थापितोऽपि दीपः सर्वत्र प्रकाशं 
प्रसारयति भतो न कश्चिद्िरोषः | 

छत्र यद्यापि पवं विरोधः कतु शक्यते यत् प्रसिद्धा श्रतिः, 'तत्व- 
मसि" जीवबात्मपरमान्मनोरेकत्वं प्रतिपादयति । यदा च जीवः परमा 
तमेव तद। सः कथमणुभषितुं शक्नोति । किन्तु तस्येदं समाधानं यत् 
सतीष्वपि जीवे परमात्मविशेषतासु यत्किचिदंशेन जीबो हीनः । अत एव 
चव स जीवात्मा ब्रह्मणि सच्चिदानन्दाखयोऽप्युदू भूताः, जीवे तु केबलं 
सर्चिदेतदद्यमेबोदभूतम् आनन्दांशश्च तत्र तिरोहितः । येषु चांशषु 
स ( जीवः ) ब्रह्म तेष्वंशेषु ब्रह्मणा समानः-श्तस्य ब्रह्मणो गुणाः 
र्ञादृष्टत्वाद यस्त एवात्र जीवे सारा इति जडवेलक्षण्यकारिण इत्यमात्ये 
राज्ञपद्प्रयोगवड जीवे भगवदूडयपदे शः" । 

अथोत् यथा बृहदारण्यके सुषुप्तिखाश्नी प्राज्ञः ब्रह्मणः असाधारणः. 
घैः अपहतपाप्मस्वाद्भियुक्तो बणितः तथेव जीबारभन्यपि बियुसवेन 
ब्रह्मत्वं भतिपादितम् । अयमेव पक्षः इतः पूषेवतिना 'नाणुस्तच्छरूतेरिति- 
नेतराधिकारात्? ( २.३।२३ ) इति सूत्रेणापि समध्यते । 

यद्यध्येतटसत्यं यत्सांघारिकद्शायां जीवात्मा यत्कि दंशेनानन्द्- 
हीनः छिन्त सैतस्यैवन्तात्पयं यत् स तेन स्वंथा रद्ितः। आनन्वस्तत्र 
बरतंते किन्त्वनुदूभूतावस्थायामेव" यथेकस्य पुरुषस्य शेशषावस्थायां 

मः 

१. अणु माष्यम् २।२।१९ २. भु° उ° २।१।९ 

३. श्वे° उ० ५।६९ ४. अणु माष्यम् ( ९।३।२९ ) 

४, तत्रैव { २।३।१० ) 
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पौरुषभनुदूभूतं तिष्ठदपि यौवने उद्भवति तथेव जीबात्मन्यपि! । एत. . 
त्कथनमनुचितं यदू जीवात्मा ब्रह्म चेतदूदयमेकमेष । दयोरेकस्वे च 
संसारस्य सत्तैव न स्यात् । अतः भानन्दहीनं ब्रह्मः . जीबः। पतन्न्यून- 
तापगमे एव स ब्रह्मावस्थामबाप्य बिमुः सम्पद्यते । एतां स्थिति सुच- 
यितुमेब श्रतिर्जाविन्रह्मणोरे कत्वं प्रतिपादयति । 

शंकरावार्येण "तदुगुणसरारत्वात्त तदूव्यपदेशः प्राज्ञवत्? (२।३।२६ ) 
इत्यरिमिन् सूत्रे जीवात्मनोबिमुत्वप्रतिपादकं कारणत्रयं निदि्टम-ैत- 
दस्त्यणुरात्मेति ( ६) उत्पन्त्यश्रबणात् ( २ ) परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेश- 
श्रवणात् ( ३ ) तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युच्छम् , परमेक 
भह चेत्नीषः तस्मादु यावसपरं ग्रह्म तावानेव जीवो भवितुमहेति, परस्य 
च ब्रह्मणो बिमुखमाम्नातं तस्माद् बिभुर्जीषः। तथा चः, सवा एष 
महानज आत्मा योऽयं षिज्ञातमयः प्राणेषु" इत्येषंजातीयकाः जीव- 
विषयाः बियुत्वषादाः भौतः स्मातोश्च समिता भवन्ति । न चाणो्जीषस्य 
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते ˆ "“ "इत्यादि । 

किन्तु बल्लभेन तेषामेवं क्रमशः भालोचना छृता- 
( १ ) “जीवात्मा नोत्पद्यते, स च शाश्वतः इति स विभुः, शंकरस्यायं 

तकं: सर्वेथा निबेलः । भजन्मत्वं हि भात्मनो विषये केवलमेतदेव 
स्यति यत् स शाश्वतः । शाश्वतं च बस्तु विसु शपि भवेत् तैतदाब- 
श्यम् । शाश्वतमपि किमपि वस्तु न विञु भवेत्। | 

'तत्छष्टवा तदेवाचुप्राविशत? इत्यादिश्चतयः एतत्परतिपादयन्ति यत् 
परन्रह्ेव जगत् रचयित्वा तत्र प्रविशति अतः शंकरस्यैतत्कथनं यत् 
जीवार्मनोऽपि ब्रह्मत्वेन विभुत्वं किन्तु बन्लमस्यैतत्कथनं यदयं तद्ध; 
धत्यन्तञ्नमपूणेः। एतत्स्वीकरि हि संसारस्य प्रत्येकं वस्तु- जडं चेतनं 
च, विभु अवगम्येत, “सवं खरिविदं बरहम" इति अत्या दश्यमानविशवमात्- 
स्यापि ब्रह्मत्वात्। किन्तु नेवम् , जीवात्मा हि ब्रह्मणः अंशः, आंशि- 
कत्वेन च स ब्रह्मणः सीमितामिन्यक्तिः । कि च, श्रत्युक्तानाम् उत्कान्ति- 
गत्यागतीनां वणात् यथायोग्यं तस्य परिमाणमंगोकतंश्यम् । विभुत्वे च 
तन्न सम्भवेत् । 

"षि क 

१. तत्रैव (२।३।३१ ) २. तत्रैव ( २।३।१२ ) 
२. तत्रैव ( २।३।२० तथा त° दी° नि° १।५३ ) 
४. वु ० ४।४।२द् 
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इत्थं च जीवः अणुः । तस्य तेजश्च प्रकाशवदू गन्धवदा शरीरमात्रे 
प्रसतम् । जीवा असंख्याः नित्याः सनातनाश्च- "जीवस्य हि चैतन्यं 
गुणः स्वेशरीरव्यापी?* । भांशिकःत्रेन जीवः स्वल्पसामध्येवान् अल्पज्ञ- 
चेति सबज्ञस्य स्वांशिनः परमात्मनो वशीभूतः । अवस्थाविशेषे च 
अंशांशिनोरेकीकरणमपि जायते । 

मुक्तोऽपि जीबो न स्वरूपतो विभुः, भपि तु परमात्मैव बिभुः। जीवो 
यदि स्वरूपतो विभुः सवेशक्तिमांश्च भवेन्तदा तस्य बद्धावस्थेव सर्वथा 
असम्भवा स्यात्-- यश्च स्वभावतो विभुः तं न किमप्याच्छाद्यितुं 

- शक्नोति सचेब्यापी कदापि सीमाबद्धो न भबति । फलतः जीवस्य 
भर्त्या विभुत्वे तस्य बद्धावस्था न सम्भवेत् इति स्वरूपतस्तस्य 
बिभुत्ाभावेन -सुक्तावस्थायामपि तथात्वालामे स ब्रह्म्णोऽश एष 
तिति । 

वि्चुत्वाणुत्वविषये छ्ंकरवष्टमयोजीवभेदनिष्कषैः-- 
शंकरमते जीवस्यानेकता तथ। तत्सत्ता अविद्यया प्रतिभासते, वस्तुतो 

न जीवो नापि च जगत् ! सव जीवश्चमापगमे एकं ब्रह्मेवाबतिध्रते । शंकर- 
मते च जीषो बुद्धिसम्बन्वेनाणुरूषे भासते परं वस्तुतः स विभुः । 

वल्लभमते च जीबानामनेकता तेषामांशिकरूपेण स्थितिश्च सत्या । 
अवस्थःविरोषे च ब्रह्मजीवयोः प्रथ करता, अवस्थौन्तरे चेकतापि वतंते। 

न्स्ववरस्थाद्वयी अपि सत्या । स चाणुनं तिसु । 
बादरायणस्यापि अस्मिन् चिषये इयमेव मान्यता । जीवसम्बन्धिनी 

सम्पूणमीमांसा हि द्वितीयाध्यायस्य चृक्तीयपाद् चराचरव्यपाच्रयस्तु `` “^” 
( २।३।१६ ) एतत्सूत्रतः अग्रे श्रवेश्ादिति चेन्नान्त भोवात्” ( २।३।५३ ) 
इति सूरं यावत् पादपयन्तं छरत। वतेते । तत्र “चराचरव्यपाश्रयस्तु-- -'इत्य- 
स्मिन् सूत्रे एतत्प्रततिपादितं यत् जन्मभरणारि जीवात्मनः शरीरं निदि 

शति । "नात्मा श्रतेः.-----(२।६।१७) एतस्मिन् सूरे एतत्रतिपादितं यदू 
जीषार्मनः उत्पत्तिर्न जायते - वे दिकचःक्यानि हि जीवात्मनः उत्पत्ति 
निपिध्य तस्य नित्यत्वं समर्थग्रन्ति। “ज्ञोऽत एवः ( २।१।१८ ) छत्र 
एतःप्रतिपादितं यत्त जीवः प्रकृत्या चेतनोऽपि श्ुतिवाक्याधारेण ज्ञाता 
वतेते । अतः शंकरस्येयं मान्यता यद् जीवः केवलं चेतनस्वह्पाो न ज्ञाता, 

एतत्सृत्राथेस्य स्पष्टतया बिश्द्धम् । “उतक्रान्तिगत्यागतीनाम् ( २।३।६५ ) 
1 णं ~ = पः दि = मया == = नि जा 

१. अणुमाभ्यम् ( अन सू० ३।२।३५ ) 

रद नण 
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इत्यतः अमरे पथगुपदेशात्' ( २।३।२८ ) इति सुत्रं यावषजीवात्मनः अणुत्वं 
प्रतिपादितं यतो हि श्रतिषु तस्य वत्करान्तिगत्यागतयः समुपलभ्यन्ते इति 
येषु षाकयेषु तस्य अनरगुप्रमाणत्बमुपलग्यते तानि तं ब्रह्मस्वरूपं मत्वा 
तथा प्रतिपादयन्ति, वस्तुतो जीवः अशुरेव । ब्रह्मभावाबस्थायां स 
षिभुतबाध्लुभवतीति । 

जीवात्मनो ज्ञानस्वरूपत्वखण्डनम्-- 
जीवात्मनो ज्ञानस्वदपस्वे बल्लभस्यतत्कथनं यषजीबस्य शंकरानु- 

सारिज्ञानस्वरूपत्वं ब्रह्मसूत्राश्षरेर्नामिष्यञ्यते ज्ञोऽत एव, ( २।३।१८ ) 
इति सूत्रे 'ज्ञः' एष शब्दः शगुपधक्षाश्रीकिरः कः' इति पाणिनिसूत्रानुसारं 
कतुं-क-प्रत्ययान्तंः इति जानातीति ज्ञः, इत्थं निष्पन्नो ज्ञशब्दः ज्ञातु 
बोधको नतु ज्ञानस्य । सूत्रकारस्य च तथात्वाभिमतत्वे ज्ञोऽत एव, 
इत्यस्य स्थाने तेन “क्ञानमत पए इत्थं सुष्येत। नतु तथा कृतमिति 
जीवात्मा ज्ञानाश्रय एव न तु ज्ञानस्वरूपः | ज्ञानाश्रयित्वदूपगुणसम्पन्न- 
स्वेन च स जडजगतो भिन्नः । रामानुजनिम्बाकबपि जीवात्मनः विषये 
एतदेव प्रतिपादयतः- अयमात्मा ज्ञातृस्वरूप एव न +ज्ञानमात्रम्, तथा 
(अमथमूत आत्मा" ज्ञाता मवतिः । 

शंकरस्य कवृत्वमोक्ततवमतखण्डनम्-- 
जीवात्मनः कतेत्वभोक्ठ्रविषये बल्लभस्येदं कथनं यञ्जीव एव 

परत्येककमंकन्ती भतः तत्फलमोक्तापि स एवास्ति, एतच्च निम्नज्तिखित- 
चिभिः प्रमाणीक्रियते- 

यजतः, जुहुयात् (विज्ञानं यज्ञं ॒तनुते” इत्यादौ जीबात्मनो 
यज्ञादिकरणं श्रयते ब्रह्मणो यज्ञकरणस्य न काप्थाबश्यकतेति जीबात्मन 
कतृत्वम । विन्ञानशब्दः यद्यपि बुद्धेरपि वाचकः तथापि तस्या जडत्वेन 
भविज्ञानं यज्ञ तनुते इत्यत्र विज्ञानशब्देन न तदुप्रहणं, यत्र हि तदुग्रहणं 
सबत्रेब स शब्दः वृतीयान्तः; यथा (तदेषां प्राणानां बिज्ञानेन ध्विज्ञानमा- 
दाय, इत्यादि । अत्र च कतृसामानाधिकरण्यनिर्देशात् बुद्धिग्यतिरिक्तस्ये 
घात्मनः कतृत्वं सूच्यते इति तस्येव कठृत्वम्--'जीव ५ वाधिक्कत्य वेदे 
अभ्युद् यनिःभेयसफलाथं स्बांणि कमौणि विहितानि । ब्रह्मणोऽनुपयो 
गाते । जंडस्याशक्यत्वात^+ । 

(ब म = = ० [क ण 

१, रा० भा° ( २।३।१९ ) र नि° भा० (जण सू० २।३।१८) 
द. ते° उ० २।५।१ ४. श्ु* उ० ३।१।१७ 
५. ० भा० २।३।२द 
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धस ईयते सृतो» यत्र कामम्, वथा (स्वे शरीरे यथाकामं च्परि- 
चतंतेः इत्यादिश्रतय एवं प्रतिपादयन्ति यत् ख यत्र छत्ेर्छति तत्र 
गच्ड्धति यथेच्छं शरीरं परिबतंयति, पतण्व सं जीषात्मन्येव सम्भवति । 
तस्याकतेत्वस्वी रे शासो तं ठ्यथमेव स्यात्-^तस्येव गान्धर्वादिलोकेषु 
यद्यत् कामयते तत्तद्धवतीति षिहार उपविष्टः" ` ` जीव एव कत्त" । 

इतश्चाप्यस्य कतृत्वं यत् जीषभ्रसंगे एव तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय” तथा भ्राणान् गृहीत्वा" इत्यादौ करणानाभुपादानं 
संकीतितम् तस्मात् इन्द्रियादीनां करणत्वमेव । स्वातन्ड्याश्च जीवर 
कतेत्वम्* | 

यद्यपीहायं सन्दे्ो भवितुं शक्ष्नोति यत् पीवातमनः स्वतन्त्रकवुत्वे 
तेन साधून्येव कमणि कतेव्यानि येन तस्य जगतश्च कल्याणं मुयात् , 
किन्तु तेन साष्वसाधूमयविषानि कायाणि क्रियमाणानि दृश्यन्ते इति 
स कदाचिदूदुग्लमपि स्वयमनुभवति । पतस्यैततसमाधानं यत् चष्ुरा- 
दीन्दरियाणि यथा सदसदुभयबिषानि षस्तूनि पश्यन्ति तथैव जीवात्मा 
पि सदसदुभयविधानि कायोणि करोति इति सत्कमोण्येव जीवात्मा 
कुयोदित्यत्र न कञ्चिन्ियमः--'यथ। चश्चुषष्टमनिष्टं चोपलभते एवमिन्द्रयैः 
कमं कुर्वन् इष्टमनिष्टं वा प्राप्नोति? । जीषो नेश्वर इति न एतावान् 
स्वतन्त्रो यत्स सत्कमोण्येव कुयौत् असत्कमांणि च परिजघ्यात्। नापि 
च स एवं शक्तिशालीति कदाचित् स एषंभूतानि कमांणि करोति यानि 
तदृर्थमदहितकराणि मवन्ति--"तथा सामध्योभावात् स दैबादहितमपि 
करोतिः ।' 

केषांचिदेतदपि मतं यत् जीवः केवलं कतो न भोक्तेति किन्तु 
एष विचारः श्रमपूणः । कत्त भोक्ता च हि पृथक् प्रथक् स्यातामिति 

नावश्यकम् , कथित्पाचकः स्वाथेमपि पचति कश्चिदन्याथंमपि; 
कृथिद्रथकारः स्वायं रथं निमीय तत्र स्वयमारूढः आनन्दमनुभवति 
कश्चिष्वान्याथमपि निर्मिमीते । इत्थं च जीवस्य कठत्वं भोकठृत्वश्ुभयं 
संघटते-"यथा तक्षा रथं निमौय तत्राहूढो विहरति, अन्याथंमपि करोति 

[1 क, रिक 

१. बु° उ० ४।३।१३ २. तत्रेव २।१।१८ 

२. अ भार २।२।२४ ४. बुर ठ० २।१।१७ 

५. तत्रैव २।१।१८ ६. अन भा० ३।३।३१५ 
७. र मान ( &।३।३ ७ } (0 तत्रैष ( ४१२।३८ ) 
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तथा प्रकृतेऽपि । सर्वहिताथं प्रयतमानत्वात् स्वार्थपरा्थंकरेतवं कारयि. 
तृत्वं च सिद्धम्" । 

जीवात्मा कदेत्वमोक्तत्वे ब्रह्मणः प्रामोति-- 
जीवात्मा न सवेथा स्वतन्त्रः प्रत्युत स परमात्माधीन इति स 

तस्मादेव कठत्वं स्वेशक्तीश्च समाप्नोति । परमात्मा एब हि सबेकन्तो 
स्ंभोक्ता सवेनियन्ता चेति तस्प्रेरणानुसारमेषव जीवात्मा सदसत्कमोणि 
करोति । यमेव हि सख उन्निनीषति तेन साधु कमं कारयति य॑ च अघो. 
निनीषति तमसाधुकायीणि कारयति, तथा च श्ुतिः- "पष दयवेनं 
साधुकम कारयति तं यमेभ्यो ज्ञोकेभ्यः उन्निनीषते एष उ एवैनमसाधु 
कमं कारयति तं यमधो. निनीषते । एष लोकपालः एष लोकाधिपत्तिः 
एषः सर्वशः तथा “कठृत्वं ब्रह्मगतमेव, तर्सम्बन्धदिव जीवे कठत्वं 
तदंशत्वादे श्वयदिवत्२ । 

अयमत्र सन्देहः समुत्पद्यते यदू यदि परमात्मा केनचित् जीवेन 
साधु कमोणि कारयति केनविश्चासाधूनि तदा स महान् पक्षपाती 
कर बतते। सहि तथा करयोन कांिन्नीवान् तत्सत्कमोनुसारेण 
उन्नयति इतरांश्च तद् सत्कमौनुसारेण अधो नयतत, इत्थं स्वरचितायामेव 
सृष्टी स वैषम्यनेघृण्यरूपदरेविध्यं संस्थापयति । तेन च कथिस्सुखी, अन्यो 
दुःखी इतरः सुन्दरः अपरः कुरूपो दश्यते । 

रामाुजस्यात्र एतत्कथनं येतत्सघं सृष्िवेषम्यं जीवानां कमौनुः 
सारेण वतेते । तथाहि (सुञ्यमानदेादिन्तेत्रज्ञकमं सापेक्षस्वादू विषम- 
सटः” तथा, ेत्रज्ञकमौनुगुण्येन विचित्रस्षधियोगात्* वज्ञमस्यै- 
तद्विषये इदमुत्तरं “यदेष सर्वो श्रमः । वस्तुगत्या सुखदुःखयोनं 
काचि द्रशेषावस्था वतंते, तद्भपे चापितस्य परमात्मन एवाभिग्यक्तिः, 
सांसारिकसरषट्यषा परमात्मन एव नाटकम् । परमात्मैव स्वयमस्य 
विषयः, स एव पात्रम , स एव द्रष्टा, स एव च इृश्यम् । एवं स एव चास्य 
सूत्रधारः । स्वेच्छानुसारमेव हि खः स्वं लचीयसो महीयसो वा 
सुखिनो दुःखिनो वा धनिनो निधनस्य वां सुन्दरस्य छुरूपस्य वा रूपे 
परिवतेयति-- 
[भी 

१. ततेन ( ब्र° सु° २।३।४० )} २. कौ० उ० २।८ 
२. अण भा० ( ब्र सू° २।२।४१) 

४. रा० भा० ( ब्रण सु० २।५।३८) 
५ तत्रैव ( ब्र सू०--२।१।१५ ) 



वष्टः अथ्याबः ` ४०५ 

रमणाथेमिदं विश्वम् उनी चादिभाववः | 
आत्मरूपं चकारातो हरियेस्मान्न दूषणम् ॥ 

इथं "ज जगति यदा न ब्रह्मातिरि्छं किमपि ̀  वस्त्वन्तरं बतेते तदा 
कः कं प्रति वैषम्यनेषण्ययो भोवनां प्रकटीकुयोत । किंवा सुखं दुःखं 
घा किमिति पाथक्येनालुभवेत्' श्ुतिरष्येतदेब प्रतिपादयति--यत्र हि 
दैतमिब भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य खबेमात्मेषाभूत्तत्केन 
कं पश्येत्, ( ज्- २।४।१४ ) एकस्मिन्नेव शरीरे मुखमपि तावदेव प्रियं 
यावच्च पदम् इति स्वशरीरे एष कः एकमवयबं प्रियमन्यं च घुणितमाक- 

. लयेतत् १ एकदा एवं जागतिकसमस्यातिगाम्भोयेमनुभवत्स्वस्माघु सुन्द 
रातिघुन्दरं धृणितातिघृणितमेतदुमयमपि बस्तु समानमेव प्रतीयते इति 
वेषम्यनेधृण्ययोभीवनापि बिनश्यति- 

'आत्मद्वषटेनं वैषम्यं नेृण्यं चापि विद्यते ।' 
यच्चापि शंकरेणेत्थं प्रतिपादितं यत् यद्याट्मनः ककरैत्वगुणः अग्नौ 

दाहकताशक्तिरिव स्वाभाविकस्तदा न स जीवः कदापि क्रियाभ्यो सक्तो 
भवेदिति । तस्य खण्डनं वज्नभेनेत्थं कृतं यदयं विचारः सबेथा चरमः; 
एतत्त तदेव सम्भवेदू यद् जीवस्य कठत्वं स्वाभाविकं न भवेसप्रत्युत 
कल्मिश्चिदन्यस्मिन् निभं रेत्-यथा च कतुत्वस्याध्यस्तत्वम् इत्यादि । 
कतुर्मोक्षो न भवतीति सांख्यसिद्धान्तिनामभिप्रायः इत्यविचारसहः; 
श्चुकदेवसनत्कुमारादयो मुक्तात्मानः अपि ` परोपदेशमात्मकतेब्यम- 
मन्यन्त । किच, न सबोण्यपि कमणि दुःखप्रदान्येव भवन्ति- 
दुग्धपानमिष्टान्नमोजनादि तु बस्तुतः अत्यन्तानन्दप्रदम् । जीशत्मा 
यदपि दुःखमनुभवति तन्न स्वकीयककठत्वकारणेनः अपि तु स्व्ीयाह- 
कृतिकारणेनेति तदपगमे सबोण्येष कमौणि जीबन्मुक्तदशायाभमिष 
आनन्दश्रदानि *जायन्ते | 

निष्कषः- 
शंकरषल्लभयोमौन्यतास्ु कतराः श्रेष्ठा इति विचारस्यायं निष्कषे 

यदू आध्यात्मिक्या युक्तीनामाघारेण बा शंकरसिद्धान्ति 
प्क ऋ्ययस = = ~~ क [क श 7) = == = [रा क 9 कि ए ए. ति ए 7 श त 

१. वे० ₹° म० प्र" प्रकोष्ठः भु° १६ 
|, शु० मा० ४७.४८ 

३. त° दी° नि० १।७६ तथा शुर भार ४६ 

४. अमणुभाष्यम् ( अर घु ३।३४० ) 
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षये वयं यत्किचिद्पि अवगण्ड्धेम परमेतावन्निबिषादं यत् सख पकं 
स्वकीयं नवीनं मतं प्रावतेयत् तथा भयेहष्टया ब्रह्मसुत्राक्षराणि 
शक्षरशः नान्वसरत् । बादरायणानुख।रं जीवः कत्त भस्ति किन्तु 
शंकरः एकमपि सूत्रमेषंभूतं न निदेष्टुमशक्त् यत्तस्य कतृत्व- 
निषारकं भवेत् ; तत्कठेत्वमविधथाजन्यं वा प्रमाणीकुरयोत् । प्यथा च 
तक्षोभयथा ( २।६।४० ) इति सूत्रमेवेकमाध्रं तस्याधारः । तदुव्याख्या 
नाथ त्रयस्त्रिशत्तमसुत्रत;ः एकोनचत्वारिंशत्तमसूत्नं यावत् पूवेपक्षं 
स्वीत्य जीवात्मनः कृत्व स्थापितम् । यथा च तक्षोभययाः 
( >।३।४० ) पतत्सृ्रं सिद्धान्त पक्षं सुच यति यदू वस्तुगत्या जीषो न 
कतौ अपि तु अध्यासकारणेन केवलं कठवतसरतिभाति यथा चेको 
रथकारो रथरचनया श्रान्तः संजायतेः किन्तु तद्रचनानन्तरमानन्दितो 
भषति तथैव रीत्या बुद् भ्यादिसंयोगेनात्मा दुःखमनुभवति । स जागरित. 
स्वप्नावस्थयोः क्रियाशीलस्ति्ठति, सुषुप्तावस्थायां च निष्क्रियो भूत्वा 
आनन्दमनु भवति । 

शंकरस्यायमर्थो न सूत्राथसंगतः। "यथा च तक्षोभयथाः पएतत्सृत्र 
रामानुजानु सारेण एतदथ सूचयति यत् जीषो यद्यपि कत्त तथापि 
स कदाचित् कायं करोति कदाचिच्च न करोति यथा च रथकार 
यथेच्छं कदाचिः्कायं करोति कदाचिच विश्राम्यति । बल्लमभघ्येत 
त्कथनं यञ्जीबः कन्तो भोक्ता चेतदुभयमस्ति यथा च रथकारो रथं 
रचयति तदारोहणस्य भानन्दमप्यनुभवति एतदथद्यं शंकराभिमता- 
योपेक्षया अधिकं स्वाभाविकम् | 

परात्त तच्छरतेः, ( २।६।४१ ) इति सूत्राथोबलोकनेन शंकराभि- 
मतोऽथैः ततोऽप्यधिकं दूराष्ृष्टः प्रति भाति यत्र तेनोक्तं यदू जीवात्मा 
ब्रह्मतः कनलेत्वप्रेरणां प्राप्नोति । यद्येतनिध्ितरं यष्जीवात्मा न कस्या 
मपि दशायां कन्तो प्रत्युत कतेत्वं तत्र अभ्यस्तं तद्ा अयं प्रश्न एष 
नोपतिष्ठते- यदयं जीवः स्वतन्त्रः कती वतेते परतन्त्रो षा । अतश्च 
सामान्यतया भस्माकमयमेव निष्कषेः यत् -यद्चपि जीवात्मा परमात्मा 
धीनः, तथापि सूत्रकारानुसारं सख स्वभावतः कतो शंकरानुसारं च 
तस्याकवेत्वसाधनमस्वाभाविकमसन्तोषजनकं* च । अतः एवमूुप 
संदह न्यायसंगतं प्रतीयते यत् अस्मिन् विषये शंकरस्याथोपेश्षयाः 
बल्लभस्याथेः अधिकं संगतः श्रुत्यनुसारी च बतते। 

१, चाटे - दि वेदान्त ( ° १००-~१०१ ) 
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जीवविषये आचार्य प्॑वक्रकीणेकविचाराः 
[ स्वरूपबिषारः] 

भन्तःकरणाषच्िह्णन्नं चेतनं जीवः । तेन शरीरेन्द्रियशासिता 
क्मेफलज्तभो्ठा आत्मा जीव च्यते । “न जीवो न्रियते* भागो जीषः 
स िश्ञेयः' इरयादिश्रतयस्तत्र प्रमाणम् । 

ब्रह्मसुतरेषु जीवस्य स्वरूपं प्रतिपादयता व्यासेनोक्तम्--"चराचर- 
डयपाश्रयस्तु स्यात्तदुष्यपदेशो भाक्तस्तद्भाषभावितत्वातः ( त्र° सू० 
२।३।१६ ) अत्र- 

चकरः- 
भाक्तस्त्वेष जन्ममरणन्यपदेशः- ˆ` स्थावरजंगमधिषयौ- -जन्ममरण- 

शब्दौ जीवात्मन्युपचर्येते" ˆ शरीरभादुमाबतिरोभावयो्िं सतोजेन्म- 
मरणशब्दौ भवतो नासतोः न हि शरीरसम्बन्धादन्यत्र जीवो जातो 
वा कैनविदुपलदयते 

निम्बाकः- 

देश्रदत्तो जातो भृतः इति व्यपदेशो गीणः अस्ति । यतो हि 
जीवात्मनो जन्ममृत्युन्यपदेशः स्थावरजंगमशरीरविषयः इति तद्भावे 
( शरीरभावे ) जन्ममरणयोभोषत्वम् । 

इत्थमुभाभ्यामेतत्परतिपादितं यत॒ जन्म मरणं चेतदूदयं न जीषस्य 
रत्युत शरीरसम्बन्धेनेव तदु मयं जीवे उ्यवह्धियते । 

ततः भम्रे-“नात्मा्रतेनिस्यत्वारच ताभ्यः, ( २।३।१७ ) इत्यत्र- 

शछंकरः- 

अन्यान्यात्तेपाणां खण्डनानन्तरं जीषविषये एतस्रतिपादयति नात्मा 
जीष उत्पतते इति । कस्मात् ? भभतेः" "ˆ. ̀  नित्यत्वाच्च ताभ्य 
व शब्दादजत्वादिभ्यश्च । नित्यत्वं स्य अतिभ्योऽवगम्यते । तथा 
भजत्वमविकारित्वम् भविकृतस्येब ब्रह्मणो जीषात्मनाषस्थानं ब्रह्मास्मता 
चेति । 

ए १ गु 

१, छा° ६।११।३ ३. शवे° ५।९ 

वाणाः 
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रामाजचुजः- 

भस्य मते सुत्रस्य 'नात्माभतेर्नित्यत्वात्ताभ्यः' इति रूपम् । तस्य 
चेदं भाष्यम्- नात्मा उत्पद्यते । कृतः ¶ श्रतेः । “न जायते *ज्ियते 
शाज्ञ द्ाषजावनी शौर" इत्यादिश्ुतिि जीबस्योत्पत्तिप्रतिपेधो, हि श्रयते 
आत्मनो नित्यत्वं च ताभ्यः श्चतिभ्य एवावगम्यते- “नित्यो नित्या 
नाम्, अजो *नित्यः' अतश्च नात्मोत्पद्यते । 

निम्बाकेः- 
भस्यापि एतत्कथनं यत् जीषत्मा नोत्पद्यते, स्वरूपतस्तदुत्पत्ति- 

कवनाभ।वात् "न जायते च्चियते वा विपश्चित्, (नित्यो नित्यानाम्? 
"अनो येको जुषमाणोऽनुशेते, इत्यादिश्चतिभ्यो जीवस्य नित्यत्वा्रग- 
माच्च, {चत् ज्ञानस्वहूपम् । स वाहंताविशिष्टः । भयं भावस्तस्य मुक्ते 
पश्चादपि न निवतंते। स कत्त । यानि च श्रतिवाक्यानि तस्याकतुत्वं 
प्रतिपादयन्ति तेष्रामेतत्तात्पयं यत् स॒ न सर्वथा स्वतंत्रः, प्रव्युत परमा 
त्माघीनः नियम्यत्वमस्य गुणः । जीबोऽयमणुः किन्तु तस्य गुणो ज्ञानं 
विभुरिति स शरीरस्य सखबंस्मिन् भागे सुखदुःखयोरनुमधं करोति । 
जीवा अनन्ताः प्रतिशरीरं भिन्नाश्च, अज्ञानत्रशवतिनो जीवस्य कमवश 
गत्वेन वास्तविकं इपमन्तनिधीयते । तस्याज्ञानविनाशश्च परमात्मन 
कृपया संजायते । 

शत्र इदमवलोक्यते यद्रामानजनिम्बाकयोरेकं मतं किन्त्वेतदपि 
रष्टठ्यमस्ति यदेकान्त द्वैतवादिना शंकरेणाघ्यत्र एतत्स्वीकृतं यत् अबि- 
कारित्वे सत्यपि ब्रह्मणः तब्रह्मजीवयोरमयोरूपेणावस्थितिः श्रुतिभिः 
प्रतिपादिता बतंते। किन्तु एतद् द्विरूपर्वं विद्याऽविद्ामूलकमिति वक्तुं न 
शक्यते । जीवस्य हि अविद्यामूलकत्वस्वीकारे भयं जीवो विनश्वरपदाथों 
भवेत् । जीवत्वोत्पादिका भविद्या हिं न नित्यं बस्तु; ज्ञानोत्पत्तौ ( विद्यो 
त्पत्तौ शि ) सा विनश्यति इति तत्कल्पितजीवोऽपि विनश्येत् । किन्तु 
बहूबिषश्र॒तीनामाधारेण एतत्षिध्यति यत् जीवः नित्यः । फलस्वश्ूपं 
ह्म जीवयोरेतदू द्िरूपतवं स्वहूपगतं नित्यं च वतेते । 

धत्रैतदवश्यमवबधारणीयं बतंते यच्छंकरेणेह सूत्रकारमतानुलमेष 
ष्यं छृतं न तु स्वकीयं स्वतन्त्रं मतं सनिवेशितम् । निश्ितसूपेणेत- 

१. क्ट ( २।१८ २. शे° ठ० ( १।९ ) 
३. तत्रैव ६।३ ४, कठ ९।१८ 
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द्यवि स्वीक्रियेत यत् ब।द्रायणस्यापि एतन्मतं तदा शंकरस्यानुमानिकः 
अथः स्वीकतु न सञ्रुषितः 

ततः अष्टादशसूच्रम् , “ज्ञोऽत एवः ( ।३।१८ ) | 

अत्र शकरः- 
ज्ञः नित्यचैतन्यः अयमात्मा, परस्य हि ब्रह्मणश्चेतन्यस्वरूपत्व 

माम्नातम् श्रतिषु । तदेव चेत् परं ब्रह्म जीवस्तस्माडजीवस्यापि नित्य. 
व्वेतन्यस्वरूपत्वम् अग्न्योरण्यप्रकाशवदिति गम्यते? 

रामानुजः- 
अस्येत्थमथं कृतवान्--ज्ञः एव भयमात्मा ज्ञातुस्वरूप०* एव न ज्ञान- 

मात्रम् , नापि *"जडस्वरूपः; कृतः ? अत एश श्रतेरेवेत्यथेः । “नात्मा 
श्रतेः" इति प्रकृता श्रतिः छत इत्यनेन परामृश्यते । 

निम्बाकंः- 
शस्य मते अवमस्याथः--अहमथंमूत आत्मा ज्ञाता भवति ( श्रति- 

भिरित्थं प्रतिपाद्यते यत् अस्मत्पदाथभूतो जीवार्मा नित्यो ज्ञः चेतभ्य- 
स्वरूप इत्यथः ) | 

ूर्वोक्तसूत्रभाष्यपयौलोचनया इत्थं ज्ञायते यत् एतेषां त्रयाणामा- 
चायोणां सूत्रकरेण सह॒ न विशेषवेमत्यम् | एतदूद्वारा एव जीवस्य 
निव्यत्वं ज्ञातृत्वं च भगवता सूत्रकारेण श्चुत्याघारेण स्थिरीकृतम् । 

अणुत्वविथुत्वविचारः- 
ततः परम् एकोनविंशसूत्रतः भम्र मगवता बादरायणेन जीवस्य 

स्वरूपतः अणुत्वं साधितं किन्तु तत्सूत्रव्याख्यासम्बन्धे आचायोणां 
परस्परं मतभेदः । शंकरस्येतःरकथनं यञजीवः स्वरूपतो विभुस्वभावः, 
परमात्मनश्च सवेथा अभिन्नः पृणेग्रह्मस्वदूपश्च । अन्यभाष्यकाराणां, 
किन्तु, एतन्मतं यज्जीवः स्वरूपतो न बिभुस्वभावः किन्त्रणुस्वभाव 
परमात्मनः अंशमात्रं च ! एषु कतिपयसूत्राण एवंमूतान्यपि सन्ति येषां 
व्याख्यायां न किमपि बेमत्यम् । 
। अंशो नानान्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित्तवादित्वमधीयत एके 

( २।२।४२ })। 

१. द्रष्टम्यम् , रा० मा० (जस्य ज्ञानस्वक्ष्पस्येव हानाभयत्वमविङ्दम्' । 

२. तत्रेव-- "एवमात्मा चिद्रूप एव चैतन्ययुणक५ । 
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अत्र श्ंकरः- | 
(जीव हैश्वरस्यांशो भवितुमहेति "` यथाग्नर्विस्फुल्लिगः"- -अतो भेदा 

भेदावगमाभ्यामंशत्वाषगमः, । | 
रामान॒जः-- 

भस्य भाष्ये अपि प्रायः भयमेबाथः प्रदन्तो बतैते-- (भयथा हि 
मेदो दश्यते । नानात्वन्यपदेशस्तादत् सष्टत्वसब्यत्वनियन्तृत्वनिय- 
म्यत्व -` पतित्वरोषत्वादिभिरेश्यते । अन्यथा चामेदेन व्यपदेशः अपि 
त्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादिभिहेश्यते । एवस्रुभयव्यपदेश- 
मुखयत्वसिद्धये जीवः भयं ब्रह्मणः अंशः इत्यभ्युपगन्तव्यः । 

© 
निम्बाकः- 

एतस्सुत्रीयं निम्बाकमाष्यमपि प्रायः पएतवदनुकूलमेव--'अंशांशिभा-. 
वाडजीवपरमात्मनोमंदामेदौ दशयति- परमात्मनः जीवः भंशः ज्ञाज्ञौ 
दावजावनीशातित्यादिभेदन्यपदेशात् , तन्वम सीत्याद्यभेदष्यपदेशाश्चः । 

मध्वाचायेः- 
अयमपि जोवात्मानं ब्रह्मणः अंशमेव प्रतिपादयति--अंश एव हीमे 

जीवाश्च अंशी हि परमेश्वरः “स्वयमंशेरिदं सव कारयत्यचलो हरि 
इति गीपवनश्चेतौ अंशत्वं जीवस्यो पलम्यतेः 

वद्टभः 

(जीवस्य ब्रह्मसम्बन्धिरूपमुच्यते । जीवो नाम ब्रह्मणः अंशः । कतः १ 
नाना्यपदेशात् । सबं एवात्मानो ग्युच्चरन्ति- कपूयचरणाः रमणीय. 
चरणा इति चः ¦ एवं वल्लभः अपि जीषं ब्रह्मांशमेब प्रतिपादयति, 
एवं (मंत्रबणोत्ः (२।३।४३) “अपि च स्मयते ( २।३।४५ ) भ्रकाशादिषत्त 
नैषं परः (२।३।४५) पएतत्सुत्रभाष्येष्वपि माध्यकारपंचकं जीवस्य ब्रहमांश- 
तायां सहमतम् । 

एतत्सबेसूत्रैः मगवान् सूत्रकारः जीषं स्पष्टरूपेण ब्रह्मणो नित्यां 
शमात्रगुकःवा श्ुत्याधारेण निज्ञसिद्धान्तं सूचितवान् पएतत्सबेभाष्यकार- 
सम्मतम् । अत्रापि न कस्यापि वैमत्यं यज्जीवरूपी अंशः कमंफलभोक्ता 
सश्नपि तदतीतस्वकीयन्रह्मस्वकूपे स सदेव निलो नि्लिंप्श्च बतेते। 
अयमेव भाषो इत्थमभमिव्यक्तः- 

तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निगणः स्पृहः 
न लिप्यते फलैश्चापि पपत्रमिषाम्भसा ॥ 
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कमौत्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षषन्धैः स युष्यते+ । 
स॒ सप्तदशकेनापि राशिना युख्यते पुनः॥ 

“अधिकं तु भेदनिर्देशात्, ( २।१।२१ ) इत्यत्र भयं विषयः स्पष्टीकृतः- 
अत्र शकरः- | 

इत्येवं जातीयकः कठक मोदिमेदनिरदेशो जीषादधिक्ं ब्रह्म दशयति । 
नन्धभेदनिदंशः भपि दशितः 'तन््षमसिः इतयेषंजातीयकः, कथं भेदा. 
भेदौ सम्भवेताम् † नेष दोषः माकाशचटाकाशन्यायेनोभयसम्भ- 
बस्य तश्र तत्न भतिष्ठापितत्वात्' | 

रामाचुजः- 
अस्य भाष्ये शपि शाष्यातिमिकादिहदुःखभोगाहौसपरत्यगात्मनः अधि 

कमथोौन्तरभूतं ब्रहम" इत्यादिद्वारा एतदेव मर्मोद्वारितं बतेते । 

निम्बाकंः- 
भयमपि सुखदुःखभोक्तुः शारोरादधिकमुक्छष्टं ब्रह्म जगत्कठ जमः । 

"आत्मानमन्तरो यमयतीति भेद्ष्यपदेशान्न तयोरत्यन्ताभेद्ः भस्ति यतो 
हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः स्यात् इत्यादिना जीवापेश्षया ह्मणः 
आधिक्यमुक्तवान् । । 

मघ्वाचायाः- 

भयमपि स्वभाष्ये नन च ब्रह्मणः भमचिन्तादिदोषभ्राप्निः भपिष्- 
शक्तिमन्वात् भोतवा, मन्ता“ˆ ̀ -मृत्युमत्येतीति निदेशात्” इत्यादिना 
जीबात्मापिश्षया बरह्मणः अधिकशचिशालित्वं प्रकटीक्रतवान् | 

बल्लभः-- 
अनेनापि 'तत्पुनर्जीबाडजगतश्चाधिकम्" एतस््रत्िपाद्य जीवापेक्षया 

ब्रह्मण भाधिक्यं स्पष्टीकृतम् । 
इत्थं जीवस्य ब्रह्मणः अंशमात्रप्रतिपादनेन तस्य विभुत्वं निषिद्धं 

तत्सावयवत्वस्य चापि प्रतिषेधः कृतः । तस्याणुस्यबिषये वल्लभस्य. 
शंकरेण सह तुलनात्मकवि चारः पूवं छतः । 

तस्याणुत्विमुत्वयोषिषये शेषाचायेत्रितयस्य शंकरेण सह घुल. 
नात्मकबिचारः सबिस्तरमिह क्रियते | 

१, शा० भा० उद्धृतम् ( न° सु* १।२।४७ ) 



1}, बहासूत्रपसुखमाष्यपकन्रमीक्षणम् 

शकर! | 

श्रत्करान्तिगत्यागतीनाम्, ( २।६।१९ ) अत्र शंकरस्येदं कथनम् 
यत् इतक्ान्तिगत्यादीनां भवणात् परिर्िद्धन्नस्तावल्लीषः इति प्राप्नोति 
नहि विभोश्चलनमवकल्पते शति । सति च परिच्छेदे शारीरपरिमाणत्य- 
स्याहत परीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते? । 

रामानुजः- | 
अस्याप्यस्मिन् विषये एतदेव मतम्-- नायं सबेगतः अपि त्वणुरेव 

अयमात्मा । कुतः ? उत्क्रान्ति गत्यादीनां श्रवणात् । उत्करान्तिस्तावव्भरुयते- 
धस यदा अस्माच्क्रीरादुत्कामति स दहैवेतेः सर्वैरुतकरामति* “तेन 
प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो बा शरोर 
दरेशेभ्यः२» । गतिरपि, "ये बे के चास्माल्तलोकात् प्रयन्ति चन्द्रमस. 
मेव ते सव गच्छन्ति इति । आगतिरपि तस्माज्ञोकात् पुनरेत्यप्मे 
लोकायः क्भेणे इति? । विभुत्वे श्येता डत्कान्त्यादयो नोपपद्येरन् । 
किन्त्वेवमस्याणुस्वेऽपि मणि-द्युमणि प्रकाशस्य विस्ठृतदेशब्यापिवतत स्व- 
गुणेन ज्ञानेन सकलदेहावस्थितिरिति देहपीडादीनां सवंशरीरे अनुभवो न 
विरुध्यते । तथाहि त्रीभाष्ये--यथा मणि-दयुमणिप्रश्तीनामेकदेशवतिं- 
नामाललोको नेकदेशत्यापी दृश्यते नथा आत्मा स्वगुणेन ज्ञानेन सकलदेहं 
व्याप्यावस्थितः । चः 

;- | 
अपि एतत्तात्पयेकः । तथादहि--किच, चतक्रमणादिश्रवणात् जीवः 

अणुपरिमाणः। जीबः अणुः “तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्कामति 
चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः । ये बे केचनास्मा- 
ल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्ति तस्माल्लोकात् पुनरे- 
त्यस्मे लोकाय कर्मणे” इति । 

मध्वाचाय- 

अनेनापि (अविरोधश्चन्दनवत्, (.२।६।२३ ) इति सूत्रे अणोरपि 
जीवस्य सवंशरीरडयाधियुञ्यते । यथा एकदेशपतिताया भपि हरिचन्दन- 
बिश्रषः स्वेशरीरब्यापिः । इत्थं भाष्येण तथा- 

'अणुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । 
यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्द्नविभ्रषः ॥" 

१, कौ ३।४ २. तत्रैव १।९ 
ब. धृ ठ० ४।४।६ ४. दा० भार ( अण चू २।३।२६ ) 
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एवम् चदूधतेन भह्याण्डपुराणवचनेन च अणोरपि जीवस्य स्ेशरीर ` 

व्यापकत्वं प्रमाणितम् । 
ढिन्तु (तदूगुणसारस्ात्तु तदुल्यपदेशः भ्राक्षवत्' (२।३।२८) एतत्स 

व्याचक्षाणस्य शंकरस्य एतन्मतं यत “उत्करान्तिगत्यागतीनाम्' (२।३।१४) 

इत्यतः "प्रथरुपदेशात्! ( २।३।२८ ) इति सूत्रं यावत् सूत्रकारेण प्रतिपक्ष 

मतमान ज्ञापितम् । यतो हि 'प्रथरुपदेशात्' इति सत्तं व्याख्याय स कथ. 

यति, “एवं श्रप्ि ज्रमः; तथा (तद् गुण सारत्वात्त्"."' इति सत्रस्य व्याश्या- 

प्रारम्भे प्रतिपादयति "तु, शब्दः भ्रतिपश्चं उयावतंयति इति एतेन स्पष्ठ- 

मेतद् यत् "प्रथशुपदेशात्" इति सूत्रं यावत् स पूेपक्षं स्वीकरोति, भत. 
एवारे कथयति--"नैवदस्त्यणुरात्मेति"““ “परमेवं ॑चेदुन्रह्म जीवस्तहि 
यावत्र रद्य तावानेव जीवो मवितुमहेति । परस्य च प्रह्मणो विभुत्व- 
माम्नातं तस्माद् विभ्जीवः""“-"। तस्माद् तदुगुणसारत्वात् बुद्धि- 

परिमाणेन अस्य परिमाणन्यपदेशः। एवमुपाधिगुणसारत्वालीवस्याणु- 

त्वादिब्यपदेशः प्राज्ञवत्? । इत्यादि । 

शंकरस्यत्रितत्तास्प्यं यत॒ यथा हन्तो गुणा अस्मिन्निति बहा" 

एतदूष्युत्पत्तितः महतः अपि महीयसः ब्रह्मणः, (अणीयान् , व्रीदेवी यादवाः 

इत्यादिबाकयैः श्ुद्रत्वादि प्रतिपादितं तथेव विमुस्बभावस्यापि जीवस्य 

अणुस्व भावल्वं भ्रति पादितम् । 

निम्बाकस्यात्र एतत्कथनः यत् "नित्यं विभुम्. ““्रश्विश्चुतिषु 

जीवात्मनो विभुत्वं प्रतिपादितम्" तदेवात्य “उकरान्तिगत्यागतीनामः 

इति सूत्रतः 'रथगुपदेशात्' इति सूत्रं यावस्पूबपक्चः । नस्य चोत्तरं तु 

शब्दद्वारा ज्ञापितम् । शंकरस्य चेतत्कथनं यत् ूर्वाक्तसूत्रेण यज्जीवात्मनः 

अणुत्वं प्रतिपादितं तत्सव पूपक्षवच्न न सूत्रकारस्य सिद्धान्तः । 

्रन्थकरेण चास्य पूरबेपश्चस्य उत्तरं (्तदृशुणसारत्वात् ̀ " 'इस्यादिना 

प्रदत्तम् । पतत्पक्षभ्याबतेनज्ञापनाथेमेव तुशब्दो ग्यबहृतः' इत्थं च 
यथा श्ृहन्तो गुणा अस्मिन्नति व्युत्पत्त्या बृहत्वगुणसम्पन्नस्त्रेन व्रह्म 

ब्रह्मोच्यते तथेव जीवस्यापि गुणस्थानीयस्य ज्ञानस्य विुलखभ्रतिपा- 
द्नमेव "नित्यं विभुम्.“ इत्यादिश्चुतरभिभायः न तु अवात्मनः स्वरूपस्य 

विसुरवभ्रतिषाद्नं तदथः । तस्य गुणस्य ज्ञानस्य विभुवे अपि जीवस्तु 

स्वरूपतः अणुरेव । । 
कवत्वभोक्तरवविचारः 

अस्मिन् प्रकरणे "यथा च तक्षोमयथा' ( २।३।४० ) इत्येतत्सूत्र- 

मत्यन्तमहन्तवपू्णम् । भस्य सूत्रस्य भथंविषये भावायोणां परातिस्वि- 
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कमतभेषः । तत्र शंकरस्येदं मतं यत् इतः पूरेक्मिन् कटठेत्वाधिकरणे 
"कतौ शालनार्थवन्त्वात्” ( २।१।२३१ ) हइत्यादिसूत्रेषु बादरायणेन स्थापितं 

जीवस्य कठत्वं न स्वाभाविकम् प्रत्युत तदौपाधिकम् ; न स्वाभाविकं 
कर्तत्वं सम्भवति आत्मनः अनिरमोक्षप्रसंगात् । कठैस्ब भावत्वे यात्मनो 

न कर्व॑त्वाननिर्मोक्षः सम्भवति, अग्नेरिबौषण्यात् । तस्माहुपाधिषमो- 

ध्वासेचैबार्मनः "कवत्वम् । जीवात्मनि हि कवुंस्लमविद्याजन्यभिति 
तस्याककुत्वम् । 

रामानुजस्यैतत्कथनं यत् “एतत्सूप्ं पूरवपरतिपादितविषयस्येष पूरकं 
तथा भस्य आक्तेपस्य शमाधानं करोति यत् “यदि जीवः पूेप्रतिषाद्- 

नानुखारं स्वामाधिकः कन्तो मन्येत तदा कमेणो विरत्यमावान्न तस्य 

कदापि मुक्तिेवेत्' इति, त्र रामानुजस्येतत्समाघानं यदेतभन स्थात् 

यतो हि बागादीन्द्रियखम्पन्नः शपि जीबः यदा इच्छति तदैव कायं 

करेति यदा च नेच्छति तदा विश्रामं करोति; यथा च तक्षा वास्यादि- 

करणसम्पन्नः अपि इच्छानुसारमेव कायं करोति, इत्थं चानिर्मोक्षिस्य 
न कश्चिरप्रसंगः, "वागादिकरणसम्पन्नः भपि भात्मा यदेषूदति तदा 

करोति यदा तु नेच्छति तदा न करोतिः । 

वह्लभस्यैतत्कथनं यदेतत्सूत्रं पृवेप्रतिपादितजीवात्मककेतबसिद्धान्त- 
स्येव पूरकम् । | 

राभालुजग्र्ञभयोयैस्य कस्यचिदपि मतस्य स्वीकारे अपि जीवस्य 

करतरमविद्यानिमित्तकमौपाधिकं वेति न पारमार्थिकमतः परमाथेतः 

स न कचति, शंकरसिद्धान्तः न कथमपि सिध्यति । "न अन्यः अतः 

कनत्तौ न न्यः अतो द्रष्टाः एतत् श्रतिवाक्यं न॒ जीवस्य कठृत्वाभाव- 

मभिष्यनक्ति प्रस्युत एतत्सुचयति यत् तस्य कतृत्वं ्ह्देतुकम् बादरा- 

यणेनैतदेव “परात्त तच्द्रतेः, इत्यस्मिन् सूत्रे स्पष्टीकृतम् । तेन च न 

कापि शंकरस्य मतं प्रकाशितमपि तु जोवात्मनः कठृत्वमेव विज्ञापि- 

तमिति जीबारमनः कदुतवं स्वाभाविकं नौपाधिकम् । 

'परात्त॒ तच्छरृतेः' ( २।३।४१) तथा "छतभ्रयत्नपेश्षस्तु विहितप्र- 
तिषिद्धावे यथ्यीदिभ्यः, ( >।३।४२ ) इति सूत्रद्रयमेतत्परति पादयति यदू 

जीवात यद्यपि कन्ती स्ति तथापि स तत्कथं ब्रह्मणः समवाप्रोति- 
[8 ग्य 

[म नि 1 न की 0 9 वति 

१, शां० भाम (२।९।४० ) २. रा० भार (पू० २८१) 



वष्टः अध्यायः ४१५ 

न्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम् तथा एष एव साघु कमं कारयति 
रषं भ्य आत्मनि तिष्ठन् भात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद् यस्य आत्मा 
शरीरं यभात्मानमन्तरो यमयति स न आत्मा अन्त योम्यस्रतः' इत्यादि 
भ्रतयः शपि एतदेव प्रतिपादयन्ति । अतो जीवात्मनः कत्वं परमात्मा 
-घीनम् । ततः परं (कृतश्रयत्नापेक्षस्तु विहितध्रतिषिद्धाबेयथ्योदिभ्यः, 
( २।१।४२ ) पतत्सूत्रं “वैषम्यनैषृण्ये न सपिक्षत्वात्तथा हि दशेयतिः 
( २।१।३४ ) इत्यस्योत्तरे बादरायणेन निर्मितं प्रतीयते यस्यैतन्ताः 
यत् यदि परमात्मा एव जीषात्मना सबं कमं कारयति तदा सबेजीवेषु 
-सुखित्बदुःखित्वादि रूपं तत्क्मफलवेषभ्यं कथगुपलभ्यते, येन॒ कस्य 
चिदुपरि तस्य परमात्मनः अतिदयाल्लुखं कस्यजिच्वोपरि भविक्कर- 
त्वममिष्यल्यते । शंकराभिमतन्रह्मणि यदि कतुक्रियाहीनत्वहूपगूढायं 
सिद्धान्तमस्वीकृत्य तस्य कठतेत्वप्रेरकत्वान्यतरमात्रं स्वीक्रियेत तदा 
-तत्तात्पयसामञ्ञस्यं "वेषम्यनेचुण्ये- इति सूत्रेण संजायते ! यतो हि 
स्वं आवायोः 'कतप्रयत्नपेक्षः, इत्यस्य जीबक्कृतप्रयत्नापेक्ष इत्यथे मत्वा 
अनादिसंसारे जीवत कमेभरवाहमपि भनादिकालतः प्रवतं मानं स्वीक 
बन्ति । भतः जीवानां पूवकमौनुसारं फलं प्रदा्तरि परमारमनि बंषम्य- 
नधृण्यदोषाभावः। `फलमुपपत्तेः” ( ३।२।३८ ) एतत्सूत्रमपि पतत्प्रति 
पादयति यत् जीवानां कमंफलं परन्रह्मणेव प्रदीयते . यतो हि भ्य पष 
सुप्तेषु जागति कामं कामं पुङ्षो निर्मिमाणः ।' ‡तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म 
तदेवामृतमश्चुते ।* तथा नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एषो 
बहूनां यो बिदधाति कामान्” इत्यादिश्चतिषु परमात्मेव मत्रीर्मनां 
कमफलदाता प्रतिपादितः । अत एव "घम जेभिनिरत एवः (३।२।४०) 
भर्मिन् सूत्रे जंमिनिना प्रतिपादितं कमणां स्वयं फलद्ादृत्वं ( कृष्यादि 
कमणामन्नोत्पत्तिरूपफलवत् ) पूवं तु बादरायणो हेतुष्यपदेशात् 
( ३।२।५१ ) इव्यम्रिम पव सूत्रे सूत्रकारेण खण्डितम । इत्थं च यदा 
परमात्मेव सवरथा कत्त तदा जीवात्मनां सुखदुःलादिपूर्णात्तरदायित्व- 
मपि तत्रैवेति न कथमपि ज्ीवाद्मनां तत्फलभोक्तृत्वेन भवितव्यम् , 
यतोहि ते न तत्करणदोषिणः। जीवात्मा यदि किमपि काय क्तु 
नाप्यभिकांत्तेत तदापि तेन विष्रशतया तत्करणीयं भवति । गीता ष्ये 
वदेव समथयति- 

१. तेण श्मा० २।११ २. कौ० । ३८ ३. बु° छ° ३।७। 
४. कृट० २।२।८ ४५. इवै° € | 
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ईश्वरः स्वेभूतानां हददेशेऽजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन् स्बेमूतानि यन्त्राहूढानि मायया ॥१ 
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिश्त्यकमेकृत् । 
कायते वशः कमे सवः प्रकृतिजैगणे 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥* 

इत्थं नैतन्निश्चेतुं शक्यते यञजीवात्मा स्वयमेव कमणां कन्तो भोक्ता. 
वास्ति अथवा परभात्मप्रेरित एव जीवात्मनि तथात्वम् । एषा समस्या 
प्रकारहयेन समाधातं शकया-( १ ) परमात्मा अचिन्त्येश्वयेसम्पन्नो 
मन्येत । श्रतिभ्रमाणमेव चास्मिन् विषये निणोयक्षत्वेन गृह्येत ¦ भ्रति 
परमात्मानमेव स्ंफलद्।तारं प्रतिपादयति अपि नाम तत्कमोनुसारं 
भवेत् तत्स्वतन्त्रं वेति निर्महन्त्वम् । ईश्वरो हि लदानसमये न कमे- 
परवशः । स्वेच्छानुसारमेव फलदातृत्वेऽपि न तत्र वेषम्यनेघृण्ययो 
दोषारोपणं कतुं शक्यते । यतो हि तस्य फल्लदातृत्वं श्रतिः प्रति पादयति 
तत्र च विषये न कश्चिदपि विरोधः कतु शक्यते । 

( २) चकरतप्रयतनापेक्षस्वु*-इत्यस्याथेः-- यथा च स्वं आचायौः 
स्वीकुर्वन्ति = जीवकरतप्रयत्नापेक्च इत्यस्वीक्रत्य परश्रह्मकृतभ्रयत्न पश्च 
इत्यभ्युपगम्यते । एवं सूत्राथस्वीकारे (जीवः अयं शब्दः प्रकरणार्थन न 
ग्रहीतव्यो भवति प्रत्युत स पृवेसूत्रदिष सम्बध्यते | इत्थं च समस्त 
सृष्टिरेव ब्रह्मक्ृतश्रयतनापेक्षा संजायते । 

आत्मकृतेः परिणामात्त' ( ५४।२६ ) इयं स्ष्टिरात्मकरतिश्च प्रति 
पाटिता । 'लोकवत्त लीलाकेवल्यम्, ( २।-।३३ ) इत्यत्र सेवात्मद्चष्टि 
परमात्मनो लीलामात्नमुक्ता | “अंशो नाना व्यपदेशात्," ८।३।४६ ) 
इत्यत्र जीवात्मा परमात्मनः अंश उक्तः 'पराभिश्यानात्' ( ३।२।४ ) 
इत्यत्र परमात्मेच्छ्या जीव्राट्मनि परमात्मत्वं तिरोष्टितमित्ति प्रतिपा 
दितिं तद्रन्धमोक्षयोओख ब्रह्मणः कारणत्वमुक्तम् । एतेनेतत्प्रीयते यन् ब्रह्म 
केवलं स्वलीलाथ, स्वेच्छ्मयवास्मानं जडचेतनहपेण परिणमयति 
तथापि ततः पर तिष्ठति, एतश्च निश्चिनोति यत् अगयुकजीवारमा एतत्काय 
करिष्यति तदथमेतत्फलं चावाप्स्यति । अतः फलदानेच्छाल॒सारं 
परमात्मा स्वकोयांशानां जीवा्मनामधिपतिः । अंशो भवन् जीवः ब्रह्मया- 

1 
ष्ण 
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१. गीता--१८।६१ २. गीता. ३।५ 

३. तत्रे १८।६ ० 
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नन्यः, किन्तु ब्रह्म स्वलीलाथं जीवात्मना कम कारयति अन्यथा वेव्- 
बि्ितानाम् *स्वगेकामो यजेतः तथा तत्रतिषिद्धानां श्राह्मणो न 
हन्त्य इतेयादीनां कमणां निरथं कत्वमेव स्यात् , ब्रह्मणा जीषात्मने 
्रद्त्तं कार्यं चापि सन्देहास्पदं संजायेत । अनेन प्रकारेण एतञजख जीवा- 
त्मकनामरूपार्मकलृष्टेः भतमपरिणामस्य भात्मकृतेश्च कारणत्वात् पर. 
मात्मा बेषम्यनेधण्ययोने दोषभाग् बकतुं शक्यते । इत्थमपि जीबात्मनः 
कठोत्वाभिमानस्य निराकतुं शक्यतया एतद्रकतुं पायते यत् स प्रतिकार्ये 
बरद्येच्छावशवर्तीति सख्वथा तदधीनो वतते । | 

 अक्षांचिभावविचारः- 
अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितबादित्वमधीयत 

एके, ( २।३।४३ ) पतत्घूत्रमिदं प्रतिपादयति यत् जीषो ब्रह्मणः अंशः । 
भम्नेः स्फुकल्लिगानामिव जीवानां जगतश्चोत्पत्तिः-- 

'विस्थुलिगा इवाग्नेहि जडजीबा विनिगेताः" । 
प्रत्येकं वस्तु ब्रह्मणः समुत्पद्यते--"सवं एवात्मनो व्युच्चरन्ति | 

नर्यातिरिक्तं हि न छत्रापि तदितरत् किमपि वस्तु बतेते । अतः कारणात् 
यद्यपि जीवः ब्रह्मणः ज्ञनीयानंशः. तथापि स ब्रह्मण एव अंशः भमि. 
धीयते । 

` शंकरेणात्र अंश इत्यस्य धंश इव इत्यथः स्वीकृतः-- “निष्कलं 
निरवयवं हि ब्रह्मेति न तस्यांशः सम्मति" । भतो न जीवो ब्रह्मणः 
अंशः । ब्रह्मणः प्रथक् प्रतीयमानत्वात् जीवात्मा ब्रह्मणः अंशः प्रति- 
आति । तत्पाथकयं केवलं व्यावहारिकम् । भआभ्यात्मिकद््या च 
सन्ताहयमपि नितरमेकमेष । दाशकितवेत्यादिना बह्मणः प्रतिपादन- 
मेतस्रदशंयति यत् तुर्छातिवुच्ढ्धा भपि जीवा बस्तुगत्या ब्रह्मैव । 

इत्थं शंकरेण पारस्परिकविरुद्धश्रुतीनां विरोधो निराकृतः । तन्मते 
जह्य जीवयोः पाथक्यं मध्या व्यावहारिकं च । समस्तदेतभावना जमा- 

` रिमिका । कि बहूना, जिचित्रमेतञ्जनगत् जीबश्च एतत्सवंमसत्यम् । 
किन्तु ब्रह्मजीवयोः पथं मूतमेकयं न ब्रह्मसूत्रसम्मतभिति सर्वथा 

काल्पनिकम् । सूत्रकारो यदि शंकरस्याथेममिप्रेयात् तदा स जीं ब्रह्मणः 
अंशसुक्त्वा इव शब्दाध्याहारं पाठकेञेयो नाषशेषयेत् । पतदेवास्य 
प्रकरणस्य अन्यसूतरेरप्यबगम्यते । 

१,अ० भा० (त्र सु० ९।३।४२) २. तत्रैव 
२. शां० भा ( बण घू° द।३।४६) 

२ 9 



४१८ अहासुत्रप्रसुखभाष्यपक्चकसमीक्षणम् 

रामानुजः स्पष्टमेतत्मतिपादण्ति यद् जीवोऽयं ब्रह्मणः" अंशः चिद्- 
जिञ्जगरव ब्रह्मणः शरीर किन्तु अंशस्य वास्तविकः कः भथेः, 
तस्य च लद्वितीयतच्वस्य जीवात्मस्वरूपाः कथमेते अंशा शत्र 
तेनोक्तं यदंशशब्वस्याथः "विशिष्टवस्त्वेकदेशः, अस्ति । भथोत् ब्रह्म. 
जीषयोः षिशेष्यविशेषणभावसम्बन्यः -- एशृवस्त्वे कदेशत्वं हि अंशत्वम् 
विशिष्टस्य एकस्य वस्तुनः बिशोषणमंशः एब । 

इत्थं च सवं जीवात्मानः स्वकीय श्युद्धल्पे परमाट्मवबदेव मंगल. 
गुणयुक्छाः । केवलं विश्वरचनां तल्नियन्त्रणं च ते न कतुं कुन्ति इत्यत्र 
बिषयद्ये ते परमार्मनो भिन्नाः । ते असंख्याः प्रतिशरीरं भिन्नाश्च | 
अ्ञानवशरोेन ते भूतादिभिः सम्बद्धाः इति दुखदुःखभागिनः । ब्रह्म- 
स्वहूपस्य सत्यज्ञानेन जीवात्मनो हृदये भक्िरत्पद्यते । भक्त्याग् च 
स भुक्ति प्राप्नोति । तदानीं स स्वकीयवास्तषिकश्ुद्धतामानन्दं च 
प्राप्नोति । तथापि तद्वैयक्तिकता न नश्यति । (तरक्रमसि, इत्येतस्य इदं 
तार्पयं यज्जीवात्मा ब्रह्मसमानस्वभावो ब्रह्मण एतांश: । स॒ चायमात्मा 
ज्ञानाभ्रयो ज्ञानस्वरूपश्च+ । 

डिन्तु इयं घारण।ऽत्यन्तस्पष्टा न घतते । ब्रह्मजीवयोः त्रय एव 
संबन्धाः तकसंमताः (१) भमेदः (२) भेदः (१) मेदाभेदश्च। 
रामानुजेन एषु त्रिष्वपि (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( १।१।१ ) तथा (तत्त 
समन्धयात् ( १।१।४ ) इति सूत्रयोराद्तेपः छतः स्वमतं च स नैक 
स्मिन्नपि गे युक्तिपूरवंकं स्थापयितुमशकत् । | 

निम्बाकेः बरह्म जीवयो भदाभेद सम्बन्धं स्वीकरोति । जीवात्मा ब्रह्मणो 
भिन्नः भष्यभिन्नः। अंशस्य च नेदं तार्पयं यत् जीबो ब्रह्मणः एकः 
खण्डः ब्रह्मणश्च प्रथक्ट्वं नोतः। अस्यां परिस्थितौ 'तचत्वमस्ि' इत्यादि- 
श्रुतीनां भिरोधो भवेत् । भतः अंशस्य तात्पयं शक्तिः । जडवेतन. 
सवे-पद्थौः ब्रह्मणः भिमिन्नशचखयः । इत्थं च जोवन्रह्मणोः शक्ति-शक्ति- 
मत्खम्बन्धः | 

१, रा० भा० (ब्र° सू° २।३।४२) ` 
२. हृत्स्नस्य चिदचिद्वस्तुनः सर्वावशथावस्थितस्य पारमार्थिषस्पैव प्रस्य 

अह्मणः शरीरतया क्पत्वम् ( रा° मा प° ७९ ) 
३. रा० भा० (अण्सु० २।२४२ ) ए०१८४ 
४. व्र° रामानुज भाष्यम् ( ब्रन पू ३।३।२३४ ) 
४५. पिदाग्तधिद्धाञ्जनम् प° ५६ ६. श भार परण ११७ 
७, बे° कौ० ( अणर् सु० २।३।४९) ५. ` 8 
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बल्लभाष्वायेस्य जीवग्रह्मणोरंशां शिभावविषये पतन्मतं यज्नि- 
भ्बाकौनुसारं तयोः शक्तिशक्तिमतसम्बन्धः धनुचितः । शक्तिं न 
शक्तिमतः प्रथगवगन्तं शक्यते--यथा प्रकाशाश्रयाः सुयोदयः प्रकाशात् 
न भिन्नाः, प्रथक् स्थित्यभाबात् समवेतत्वार्च मूलाविष्ड्ेदसूपेण 
तदाधारतया स्थितत्वाच्च" --" ``" तादृशमेव तदू बस्तूर्पत्तिसिद्धभिति 
मन्वल्यम् | इत्थं च शक्तिशब्दस्य जयं वास्तविकः अथेः यदू ब्रह्मणि 
सा शकछि्बतेते यया तद् अत्मानं जीव जगद्रुपिणि स्वकीयांशे परिणतं 
कत्त समथम् । जीषो जगद्धा ब्रह्मणा सह स्थायिनी न काकिदनन्त- 
सत्ता । नन्त चरमघत्ता तु ब्रह्मेव । तस्मिन्नेवंभूता शक्छिर्ब॑तंते यदू 
यथाकामं तदेकं तिष्ठेत्, स्वेच्छानुसारं चासंख्यज्ञढ चेत नकेषु 
भात्मानं परिणतं कृत्वा विश्वमेतद्ा प्रसारयेत् । 

मध्वाचार्यो देतकादस्य समथेकः । एतन्मते ब्रह्म जीषजगतमिषां 
त्रयाणामपि प्रथक् प्रथक् सत्ता वतते । तन्मते अंशस्य तात्पयं (तद्धिन्न- 
त्वे खति तच्छेषत्वम्, अस्ति । जीवः ब्रह्मणः प्रथक् सत्ता । अनेक- 
शुततिवाक्यानि ब्रह्मजीवयोः पाथक्यं सूचयन्ति । अभेदसूजकश्चुवीनां 
च तात्पयं ततो न्यूनरवे खति किंचित् तटृशस्वम्” भस्तीति जीवो नह्म- 
सदृशो भवन्नपि ततो यक्किचचिन्न्यूनः । 

अधिकारिनिरूपणे शचद्धद्वेतमावंण्डस्य- 
तृतीये, भगवान् भिन्नो जगतः कठ्ृतः स्फुटः । 
इति देतप्रतीतिस्तु श्रुतिबाघान्न गृहते, ॥ 

पष श्लोको मध्वस्येमं सिदधन्तं श्ुतिषिश्दधं प्रमाणयति | 

अयमत्र प्रश्नः समुत्तिष्ठते यद् ब्रह्मणो निरबयवत्वेन कथं जीवाः 
ह्मणः अंशाः ? बल्लभेनास्येत्थं समाधानं कृतम्--एतन्नाद्ात्रधि लोके 
कवित् निर्णीतं यदू ब्रह्म निरथयवं* षतंते साषयं वा, किंच तस्य हपाणि 
लौषठिकरूपाणीष न वतन्ते अतः यल्लौकिकञ्यक्तिभ्यः भषम्भवं तत् 
ब्रह्मकृते सम्भवम् । तेण केवलं न किंचिदपि ब्रह्मविषये ज्ञातुं 
शक्यते । यत्किचिदपि ज्ञातुं तद्िषये शाक्षमेषाभरयणीयं भवति | 
श्रुतयः स्मृतयश्च स्पष्टतया जीं ब्रह्मणः अंशं प्रतिपादयन्ति-- 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानिः इत्यत्र भूतानां जीषानां पादृत्वं पादेषु 

१. भ्मणुभाष्यम् ( अण्सू० २।२।६८ }) २. शुग्मा० ३१ 

३. छा° उ° ३।२।६ | + ~ 
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स्थितसवेन वा धंशत्वम् । तथा, “भमेवांशो जीवलोके जीवभूतः घनातनः१ 

एतत्ख्षं जीवारमनो ब्रह्मां शत्वे पयोर परमाणम् । 

एको विरोधः अत्र अयमपि उपतिष्ठते यत् सवेजीवानां ब्रह्मांशत्वे 
जीवेषु परस्परं न व्यक्तिगत भेदेन भवितव्यम् इति स्वामिसेवकयोः 
समानेब स्थितिः स्यात् । भस्य इदसुत्तरं यत् यद्यपि सं जीवात्मानः 
समानास्तथापि तेषां सम्बन्धो भिन्न.मिन्न शरीरैः बतेते, तेषां कार्याणि 
पि ब भिन्न-मिन्नानि भतः जीवेषु न किंचिदपि मात्मकं सम्भवति । 

जीषात्मनां ब्रह्मांशत्वे अपरः भयमपि बिरेधो यदू यस्मिन् 
कस्मिन् जीवे कष्टमनुभवति हस्तपादाद्यबयवे पीडायां यथा 
तदुव्यक्तिः कष्टमनुभवति तथेव ब्रह्म अपि कषटमनुभवेत्। किन्तु भयं 
विरोधो नोचितः, भग्निरन्यं दहति किन्तु स्वयमरनौ तदाहकताशक्तेः 
न कञ्चित्प्रभावः। किच, यथा प्रकाशः यानि वस्तूनि प्रकाशयति न 
तषां कश्चिदपि प्रभावः प्रकाशे संजायते तथैष जीबात्मदोषैः 
परमारमापि न कथमपि सदोषो भवति । ब्रह्म हि न किमपि कमं 
करोतीति भ स दुःखाद्यनुभवति । (नहि शरीरान्तवेतित्वमेष सुलदुः- 
सखोपभोगे हेतुरपि तु पुण्यपापङूपकमेपरषशत्वमेवः° । एतदतिरिच्य 
जीवात्मानो ब्रह्मणः धंशा न पूणतया ब्रहेति तेषु भानन्दांशस्ति- 
रोदहितस्तिष्ठतीति दित्वस्य मिथ्या भावनया ते दुःखयन्ति । इमानि 
दुःखानि परमामानं स्प्र्टुमपि न शक्नुवन्ति (जीवस्या शत्वे हस्तादि- 
वन्तदू दुःखेन परस्यापि दुःखत्वं स्यादिति चेत न' एवं परो न भबति । 
नाग्नेहिं तापो नापि च हिमस्य (जडिमा) स्वयमग्नौ हिमे वा 
प्रमवति । अतो दतबुदष्या अंशस्यैव दुःखत्वं न परस्य । अथवा 
प्रकाशः प्रकाश्यदोषेण यथा न दुष्टः, पापस्यापि वदंशत्वादिति,। 
श्तयः स्यतयश्चाप्येतदेव प्रमाणीक्बन्ति । तथाहि-"पकस्तथा सर्व॑भू- 
तान्तरात्मा न ज्तिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः," तथा- "तयोरन्यः पिष्पलं 
स्वाहत्ति अनशनन्नन्यः भमिचाकशीति,+ पवं- 

तश्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगणः स्मृतः| 
न ॒क्लिप्यते फक्ञेश्चापि पद्मपत्रभिषाम्भसा ॥ 

१, गीता १५।७ १. रा० भाग ब्रच्सू° १।३।८ 

१. अण्मा० (बन पू° २।२।४६ 
४. क० ख ५।११ ४. शवे ° ४६ 
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कमोतम। त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युख्यते+ । 
स॒ सप्र दशकेनापि राशिना युष्यते पुनः॥ 

अधिकं तु भेदनिदेशात् (२।१।२२) इत्यत्रापि बल्लभेन 
स्वभाष्ये 'तत्पुन्जीवारजगतश्चाधिकम्'? इत्यादिवाक्येर्जीवामनो 
बह्म अधिकमिति प्रतिपादितम्, अतपएव ह्म जीषात्मदोषेः प्रभावितं 
न भबति । 

उपसंहारः 
इत्थमेतेषां सबो चायौणामंशांशिविषयकषिचारपयोलोचनयेत्थं 

ज्ञायते यत् बल्लमस्याथः भन्याचायं चतुष्टयपेश्षया अधिकमुचितः । 
स हि एकमपि सूत्राक्षरमपरिव्त्यैव श्रुति बिषयकभेदामेदषिरोषे स्पष्टतया 
सामंजस्यभ्रुपस्थापयति । जीवो ब्रहैव नापरः किन्तु सन पृणंतया 
नह्य । तस्य कतिचित्स्वकीया दोषाः, तस्यागणितशक्षयस्तिरोहिता 
इति जीवात्मा ब्रह्मणः अंश एव । 

ब्रह्मणा सरैक्यपाथंक्यविचारः 
सूत्रकारो जीवात्मनो विषये पएतद्भ्युपगच्द्ति यत् यद्यपि स न 

 सवंथा स्वतन्त्रस्तथापि कतौ भअवश्यमस्ति-कन्तौ शाखाथैवस्त्वातः 
( २।३।३६ ) शद सूत्र जीवात्मनः कतृत्वं श्नोतयति तथा --^परत्त 
तच््छरतेः" ( २।३।४१ ) एवं "यो विज्ञाने तिन् षिज्ञानादन्तरो यं 
विज्ञानं न वेद, इत्यादिश्चुतिभिरेतत सिभ्यति यत् जीषारभा स्वात- 
न्भ्येण न किमपि कतु शक्नोति । तत्केत्वमस्य परात्परमात्मन 
एष हेतोभेषति'* यत्किकिदपि स करोति तत् सब परमा्मप्रद्त- 
शक्त्या तत्खह्टयोगेन चेव करोति । पुरुषेण छृतं प्रयत्नसुद्योगमपेदयान्त- 
यौभी परमातमा तदनुमतिदानेन प्रबतेयति । परभात्मानुमतिमन्तरेणास्य 
परवृत्तिर्नो पपश्चते^ । विष्णुपुराणे प्रह्वादेन स्वपितोक्ठः- 

न केबलं मदुधृदयं स बिष्णुराक्ृम्य लोकनि भिलानवषस्थितः' । 
स मां त्वदादींश्च पितः समस्तान् खमस्त चेष्टाघु युनि स्बगः० । 

१. त्र° सू° २।३।४७ इत्यतस्य अणुमाष्ये उदुपतम् । 
२. ० भा० (ब्रन सु* २।१।दद) 

३. ्ु* उ० ( २।७।२२ ) ४. रा० भा० ( २।३।४० ) 
५. तत्रेव ८ २।३।४१ ) १. बि° प° ( १।१५७।३६ ) 
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ईंशोपनिषद्ः-- 
(तदन्तरस्य स्ेस्य तदु सवेस्यास्य बाश्चतः११ | 

वथा मीतायाः- 
ईश्वरः सबेमूतानां हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन् सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

एतत्सर्वघ्रमाणैः निश्चीयते यत् स्वे जीवात्मानः परमात्माधीनाः | 
परमात्मा च सर्वेषां हृदये तिति तथापि स जीवबत् सुखदुःखाभिभूतो 
न भवति । एतच्च- 

(सम्भोगप्रापनिरिति चेन्न वैशेष्यात् ( १।२।८ ) 
“कृत प्रयत्नापेक्षस्तु बिहितध्रतिषिद्धाबेयथ्यौदिभ्यः' ( २।३।४२ ) 
“वैषम्यनेषूण्ये न सपेक्षत्वात्तथा हि दशयति" ( २।१।३४ ) 

एषु सूत्रेषु स्पष्टीकृतं वतते यत् जीषात्मापेक्षया परमात्मनि अत्यन्त. 
वैशिष्ट थं वतेते एवं जीवात्मनः सुखदुःखालुभवस्तत्करमसायेश्षः । अत एव 
परमात्मा न ठु जीवात्मेव सुखदुःखाद्यभिभूतो भवति नापि च तस्मिन् 
वैषम्यनेधरण्ययोः दोषारोपसम्मवः। जीवात्मन्यपि परमात्मसमाना गुणा 
बतंन्ते किन्तु ते तिरोहिताः परमात्मनिरन्तरभ्यानेन चाबिभवन्ति | 
तदेष जीवः सांसारिकजालान्युक्तः परमात्मोन्धुखः सन् सक्ति निन्दते | 
पएत्सृत्रकारमतं यत्तेन- 

"परामिभ्यानात्त् तिरोहितं ततो कस्य बन्धविपययो' ( ३।२।४ ) 
इत्यत्राभिग्यक्त् । 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे जिज्ञास्यन्रह्मणः भानन्दमयत्वम् , भाका- 

शत्थम् , ष्योतिष्टवम् › प्राणसम् इत्याद्यपबण्ये द्वितीयपादे जीवात्मनः 
जिक्षास्यत्वं प्रथमेषु अष्टघु सूत्रेषु सूत्रकारेण निराकृतम् । तथा- 

विवक्षितशुणो पपत्तेश्च ( १।२।२ ) कमेकक्ेष्यपेशाच्च ( १।२।४ ) 
सखविरिष्टाभिधानदिव च ( १।२।१५ ) अदृश्यादिगुणको धर्मोक्तेः 
( १।२।२१ ) भस्मनि चेवं विचित्राश्च हि ( २।१५।२८ ) खषेधर्मोपपत्तश्च 
( २।१।१७ ) 

एषु सूत्रेषु ब्रह्मजीषयो गणानां स्वेथा मेदः प्रद्रितः । 
धंशो नानाक्यपदेशात्*“*( २।३।४३ ) इति सूत्रे सूत्रकारेण जीवात्मा 

परमात्मनः अंशः स्वीकृतः, न च तयोस्तादात्म्यम् । जीवात्मनो शनेके 

१.६० उ७ ४५ . , २. गीता १८।६१ 
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नद्यबशवतिंनश्च । शंकरेणाप्येतदित्थं स्वीषतम् “जीव ईश्वरस्य शो भवि 
तुम्ति । कस्मात पुनः स एव न भवति ? नानाव्यपदेशात् । 
भात्मनि तिषठन्"- इत्यादिभेदनिदंशो "नासति भेदे युज्यते । सूत्रकार 
इदमपि स्वीकरोति यत् परमधाम श्राव्य अयं जीवः स्वकी ` वास्तविक 
स्वरूपं सम्पद्यते । एतच्च तेन 'सम्पद्याविभोवः स्वेन शब्दात्? ( ४।४।१ ) 
इत्यत्र प्रतिपादितम् । ख एवं नानुमोदते यन्भुक्तावस्थायां जीवात्मनो 
रह्मणा सह तादात्म्यं संजायते । एतेनेतन्निश्चीयते य्सूत्रेु परापरक्ञान- 
योन भेदो नापि च शंकरानुसारं जगन्मिथ्या तथा जीषात्मपरमातमनो 
नंक्यम्२ | 

न्रह्मसूत्राणामन्ते सक्तेयेरस्वरूपमुपलभ्यते तेनेततप्रमाणितं मवति 
यद्वादरायणस्य देतसिद्धान्त एव अभिप्रेतः । युक्तात्मा यद्यपि मुक्तिदशायां 
नेसगिकपरमानन्दमनुमवति, ब्रह्मलोकस्य दिव्यभोगानुपभोष्तुं स स्वे 
च्छया अनेकशरीराणि धारयितुं खमथेः, किन्तु जगतः रचनाव्यापारादि 
बजयित्वैष एतदन्यत्सवं स॒ कत्त शक्रोति । यतो हि "यतो षा इमानि 
भूतानि जायन्ते, “सदेव सोम्य इदमप्र आसीत्" 'भात्मा वा इदमेक एवाग्र 
भासीत् "नान्यत् किचन मिषत्, भत्र सरबेत्र एतत्सर्व कायं परज्रह्मपर- 
मात्मन पव छक्तम् । पतेनेतस्सिभ्यति यत् जडचेतनात्मकसमस्तज्ञगतो 
रचनायां तत्सं बालने प्रलयादौ च भुक्तात्मनां न किमपि सममध्यम् । ते 
केवलं तत्रत्यद्व्यभोगानुपमोक्तुमेव समयौः | 

नद्यसूत्ेषु ब्रह्मजीवयोरेक्यद्योतकं न किमपि भ्रमाणम्- 

नेतरोऽनुपपत्तेः ( १।१।५४६ ›) मेद्व्यपदेशाच्वानयः ( १।१।२१ ) 
भनुपपत्तस्तु न शारीरः (१।२। 3) अनवस्थितेरसंभवाश्च नेतरः (१।२।१५) 

शारीरश्चो मयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते (१।२।२०) प्रथगुपदेशात् (२।३।२८) 

एतेषां सूत्राणां व्याख्या स्वयं शंकरेणापि देतपरत्वेनंव कृता । तद- 
जुयायिभिश्वापि मुक्ककण्ठेनेतत्स्वीक्ृतं यत्सूत्राणां भाषया वत्तात्पर्यण ब 
दवेवमेवाभिब्यञ्यते । इत्थं च कति पयान्येब पएबंमूतानि सूत्राणि येभ्य 
अद्वेतमावना प्रकटीभवति । यथा- 

4शाद्ष्ट था तूपदेशो भामदेवबत्” ( १।१।३० ) 
'आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, (४।१।३ ) 

१. शांग्मार ८ बरण्सू २।२।४२ ) 

२. रेकेड बुक्ख ्याफ दि दश्ट ( चतु्लिरा्तमो मागः ) 
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भत्र भात्मा जीवां शपि प्रयोक्तुं शक्यते किन्तु सूत्रेषु भयं श्वः 
भायः परमाथ एव प्रयुक्तः । !शंकरेणापि भन्तर उपपत्तेः, ( १।२।१३ ) इति 
सूत्रस्य माष्ये उक्तम्-.भआत्मत्वं तावन्मरुखयया वृत्त्या परमेश्वर उपपद्यते । 
स धात्मा तततवमसीति' श्रुतेः, । शयम्बाद्यायतनं स्वशब्दात् ( १।६।१! ) 
एतत्सूत्र भाष्येऽपि (आत्मशब्दश्च परमात्मपरिभरहे सम्यगवकल्पते नाथौ- 
न्तरपरिमे, । निम्नाङ्कितसूत्रेषु अस्मिन्नेवा्थे जारमशब्द्भयोगः छतो 

गोणश्चेन्नात्मशब्दात् ( ६।१।६ ) दय॒भ्वा्ायतनं स्वशब्दात् (१।१।१) 
आरमह्तेः परिणामात् ( १।४।२६ ) भास्मनि चेवं विचित्राश्च हि 

( २।१।२८ ) धात्मशब्दाच्च ( ३।३।१५ ) भामा प्रकरणात् ( ४।४।३ ) 
अतः एवदिवारार्थं न कथ्िद्पि आधारः अवशिनष्टि यत्सूत्रकारः 

शकरामिमतन्रह्म जीषकयपश्चपाती बतते। 
इत्थं चायं निक्षः समायाति य्सृत्रकारस्य नैतन्मतं यत् ब्रह्मेव 

अविद्ान्नान्तो जीवः नापि चेतन्मतं यञ्जीवात्मा शंकरानुसारं ब्रह्मण 
भामासः प्रतिबिम्बो बा अस्ति। सूत्रकारस्येतभ्मतं यत् जीवात्मा अग्नि 
स्फुलिगवत् ब्रह्मणः अनन्यांशः। अंशो हि अंशिन्येव तिष्ठति भव 

कृत्या ब्रह्म जीघ्रात्मनः अधिकम । जीवात्मा कतां भस्ति किन्तु .एतत्क 
हत्वं स ब्रह्मणः प्राप्नोति । स नित्यः, भणुः किन्तु ब्रह्मभाबावस्थायां स 
तथैव बिभुरबादीननुभवति यथा युवराज एष राजा सम्पधते | पएतेन- 
तद्षगम्यते यत्सूत्रकारः मेदसहिष्णुमभेदं स्वीकरोति न तु शंकरस्य 
मेदासदिष्णुमभेदमितिजीबात्मनो ब्रह्मणः सवेथा पाथक्यम् । 

ह्धरः- 
वेष्णवाचार्थैः शंकराभिमतनिर्विंशेषन्रह्मण एव सविशेषत्वेन ईशर 

इति नाम भ्रदन्तम् । तेषां मते ईश्वरः, भगवान् ; हरिः इत्यादिविभिन्न- 

नामभिः तदेव परतष्ट्वभुषटयते । | 

शंकराचार्येण, किन्तु इंश्वरतस्त्वमेव ब्रह्मणः एयक स्वीषतम् । तन्मते 
निर्विशेषं ब्रह्म एव यद्) स्वलीलाथं मायाबर्दिन्नं सदेतज्नगत् सिसक्षति 
तदा इश्वरः कथ्यते । इत्थं च- 

१, शां° भा० (० सूः १।९।१३ ) पू० ४५२ 
द, तत्रैव ( १।३।१ ) ० ५४ 
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यदा निर्विशेषं ब्रह्मोपासनाथं सिशेषेश्बररूपं धारयति तदा प्रदेश- 
हीनमपि तत् उपाधिदिरशेषेण सम्बद्धं सत् तदेव ब्रह्म भिन्न-मिन्रप्रदेशेषु 
स्वीक्रियते । अत एष पूरय नेत्रे हृदये व ब्रह्मोपासना उक्ता बतंते । इत्थं 
च (कारणोपाधिरीश्वरः इत्यादिश्चुतिवाक्येरपि पएवदेष स्पष्टीक्रियते 
यन्मायावच्िछिन्नं विश्वकारणं ब्रह्मेव ईश्वरनाम्ना भभिन्ञायते । 

यद्यपीदायं सन्देहो भवितुं शक्ष्नोति यत् यदि ब्रह्मेव स्वशक्त्या 
मायया विश्वं रचयति तद् ब्रह्मणा सह तच्छक्तेरपि सत्ताया, बतैमान- 
त्वात् भ्रह्ममाययोः सन्ताद्यत्वेन "एकमेवाद्वितीयम्" अस्था धदैतताया 
नाधः संजायते । अस्योत्तरमद्धेतवेदान्तिनां मते एतदस्ति यत् यथपि 
सखष्टिनिमोणे मायायाः सहकारिता वतते तथापि ब्रह्मणः प्राधान्यम् इति 
न तदतिरिक्तं मायाया अस्तित्वं मन्यते । किच, मायाया जडस्वेन क्षणः 
खाहाय्यं बिना न सा किमपि कत्त शक्नोति । तात्पयमेतत् यत् कस्य. 
बिदपि पदाथस्य शक्ेरस्तित्वं तत्पदाथोद्धिन्नं न भवति-भम्नौ 
सत्यामपि वाहकशक्त्यां न सा भम्नेः प्रथक् तिष्ठति । एवमेव मायापि 
नरह्मणः इच्छाशक्तिरित्येवैका मानसिकक्रियेति यथा स्वप्नेऽस्माकं 
मानसिकसष्टिरुत्प्चते तथेदं विविधं विश्वमपि र्रमानसिकशाक्त्य। 
मायया स्युत्पदयते । अनेन प्रकारेण मायायुक्तं ब्रह्म विश्वस्य कारणम् 
ईश्वरः इच्यते । तदेव च विश्वस्य निमित्तोपादात्तोभयकारणम्- तदैक्षत 
बह स्याम् भ्रजायेयः, 'यथोणेनाभिः सजे गृह्णते च इ्यादिश्चुयः एतदेव 
भरतिपादयन्ति । 

खच दंश्वरः स्द्रष्टा, सवंशक्तिमान् , सबौन्तयौमी तथा सर्वेषां 
जन्मदाता अस्ति, "एष सर्वेखर एष सर्वन्न एबोऽन्त यौम्येष योनिः 
खषेस्यः शत्यादिश्ुतिबाक्येषु इदमेव प्रतिपादितं वतते । एवमचिन्त्यस्य 
विचित्रस्य विश्वस्य, तदीयानन्तपदाथौनां च करत्राप्यवश्यमेवेत्थमूतेनैष 
सवशक्तिमता भवितव्यम् । यश्च सर्वराक्तिसम्पश्नो न स परावलम्बनम- 
पेक्षते भतः भवशयमेव स स्वतन्त्रः स्वावलम्बी च बत॑ते | 

शरीरी जीषस्तस्येवेन्वरस्यांशः जीवभूतः सनातनः, (कार्यो पषिरयं 
जीवः” तथ। “मभेवांशो जीवलोके त्यादिशरुतिस्मृतयः एतस्यैव प्रतिपावि- 
काः। ख चार्यं जीष उपाभ्यनुरोधी । प्रकृतिसमष्टयष च्छि ्स्त्वीश्वरः। भयं 
च नोपाभ्यनुरोषी भरत्युतोपाभिरेषैनमनुबतंते भत एष अयमुपावेस्तद्र- 
शानां जीवानां च नियमनावीश्वर इत्युर्यते । तदुक्तप्-श्षरात्माना- 
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बोशते देव पकः" । (दश्रः सवेमुतानाम् , (तमीश्वराणां परमं महे- 
ग्रमे? "नियन्तेश्वरः, इत्यादयो भूयस्यः श्चुतयः तद्विषये भ्रमाणम् । 

मायासंयुक्तं ब्रह्म ईरः कथ्यते अतो यदि ईश्वरो ब्रह्म कथ्येत 
तदा न काष्यापत्तिः । सवेब्यापित्वात् स प्रत्येकप्राणिनः अन्तःकरणे 
अस्ति । “अहं ता ततप्रतिभिम्बः, स एव जीबः। यथा सुयेस्य प्रकाशे. 
स्थापितेषु स्फरिकादिरत्नेषु पतितस्य सुयंञ्योतिषः करणेन स्फएटिकाया- 
धिक्येन प्रकाशितं प्रतीयते; तदन्तबंतिं तभ्डयोतिरेव च सूय्रकाशस्य 
प्रतिभिम्बं तथेवान्तःकरणे पतितः परमात्मनः प्रकाश एव जीवः । यञ्च 
'अहम् इति चेतनाशूपेणाभिव्यज्यते । अस्मिन्नर्थे जीव ईश्वरस्य प्रति- 
बिम्बः । शादेषु प्रतिपादितस्य जीवन्रह्मणोरंशांशिभावस्य तात्पयेमयमेव 
जिम्बप्रतिबिम्बभावः। अन्यथा कालस्थानादिप्रतिबद्धपदार्थस्येषव अंशां- 
शित्वसम्भवात् अनन्ताह्पन्रह्मणः अंशस्य कदाचितकल्पनापि न 
सम्भवेत् । पएवमेव जीव ईश्धरस्य प्रतिबिम्बः । तत्रेवाज्ञानम् । तस्यैव 
च बन्धमोक्षौ जद्यणा सह अनयोः न कथित् सम्बन्धः । 

आचा्यपश्चकसिद्धान्तेषु विभिन्नमीश्वरस्वरूपम् 
शंकरानुखारमीश्वरस्तु सगुणं ब्रह्म ईशरस्य सत्ता केवलं ब्यावहारि- 

करूपेण भवति न तु पारमाथिकदृष्टथा । देश्वरो न्रद्यसूत्राचुसारं जगतः 
कता स चेश्वरो ष्यक्तिगतात्मनां समाहारः । | 

रामानुजमते ब्रह्म ईश्वरश्च एकमेव । “द्रश्चिदचिच्चेति पदाथे- 
त्रितयं हरिः? । ईश्वरश्िदिति प्रोक्तो जीबो दश्यमचित्पुनः'* इति दहि 
तत्सिद्धान्तः । तस्येतत्कथनं यत् ईश्वरो ब्रह्म न निगणः ख चासंख्यो- 
तमगुणसम्पन्नः सवंविश्वाधारः सवथा दोषरहितो जगतः खष्टा रक्षकः, 
संहारकश्च3। स एष च सर्वप्रशासकः कर्म॑फलदाता कमोभ्यक्षश्चति जगतो 
नमित्तोपादानोभयकारणम् । सर एव च स्ेजीवान् जगश्च व्याप्नोति । 
स्षेजीवानां जागतिकपदाथौनां चान्तथोमी स पव । स न्यायकत्तो छृपालुदे- 
यालुश्च षतंते, स एव सर्व॑जीवानां मोक्षप्रदवायकः । ख च प्रकारी, भवत् 
( जगत् ) जित् ( जीवश्च ) तत्प्रकारः । प्रकारिख्पे ईश्वरः परि- 

[1 णण षश 

१, इवे° १।१० २. पर्बदशंनसंप्रहः पु ९२ 
३. गु्यिम्यादीनामायतनं परं ब्रहम; चराचरस्य इत्स्नस्य कत्वं हि तस्येव - 

सम्भवति [ शा० भा १।३२।१। तथा १।१।९ |] 
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बतंनरहितः किन्तु तसप्रकाराः परिषतेनशीलाः+ । इईन्धरो बिशेष्यम् 
जगञ्जीबश्चेतदूढयं तद्विरोषणम्। बिशेषणविशेष्ययोरणप्रथकत्वम् । द्रः 
शरीरी, जगज्ञीवश्चेतदूद्रयमपिर तच्छरीरम् । ईश्वरो नियामकस्तच्च 
हयं तभ्नियतम्यम्। एवमीश्वरः शेषी ( स्वामी ) जगञ्जीषश्च सच्छेषः 
( सेवकः ) जीवजगतो ज्ञौदृनियामकरूपेण स॒ ततः परमपि षतंते अत 
एव मूमा* कथ्यते । स एव पणेः पुरुषोत्तमोनारायणः स चास्माकं बोद्धि- 
कनेतिकसौन्द यीरमकधामिकभाबनाः सन्तोषयति । सबेदशेनसं््े एष 
एव भाव इत्थं प्रति पादितः- (जगतः कतौ उपादानं चेश्वरपदाथः पुरुषो- 
तमो बायुदेवादिपदवेदनीयः । तवप्युक्तम्- 

(वासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः । 
भुबनानायुषादानं कतो जीवनियामषः* 

वेदार्थसंग्रहे भयमेव परमात्मा ।# परब्रह्म नारायण ठक्कः | 
निम्बार्काचायैः कस्यापि माष्यकारस्य सिद्धान्तमखण्डयित्वैव देतम. 

हतं चेतदुभयं समुचितमभ्युपगच्छति । स ब्रह्मणो मायातीतं ( शुद्धम् ) 
मायाबिशि्रं चैतदुभयमपि रष्टिभेदेनो चितं मनुते । 

मध्वाचा्यैस्येश्वरः हरि नौरायणः सरिचदानन्दः सबेव्य।पिस््बकपो 
विष्णुश्चोच्यते । विष्णुतत्त्वनिणेयप्रारम्ने तदद्वारा भवत्तेनाधोल्िख्ित- 
श्लोकेनास्य कथनस्य पुष्टिः संजायते- 

सदागभैकविज्ञेयं समतीतं क्षराक्षरम् । : 
नारायणं सद्ा बन्द निर्दोषाशेषसदुगुणम् ॥ 

भस्मात् श्लोकाद् एतदपि ज्ञायते यन्मध्वस्य नारायणः केषल- 
वेदद्वारा एव वेद्यः क्षराक्षतेभयातीतः, निर्दोषः, सम्पणेसद्गुण. 
सम्पन्नश्च षतंते । अयमेव नारायणो यदा कदा मध्वाचार्येण हरिनान्ना- 
पि स्मृतः। मध्वाचायोनुखारेण हरिरेव परब्रह्म । न तदतिरिक्तः अपरः 
कश्चित्_ ततो महान् बतंते । ख च स्वतन्त्र एक एवाद्वितीयश्व । स 
चेकोऽपि शअग्नीन्द्रवरणादितिप्रभत्यनेकनामभिः प्रसिद्धः । वेदानुसारं स 
एकोऽपि मनीषिभिरनेकषोच्यते- 

१, अतः अृतिप्रकारसंस्थिते परमात्मनि प्रशारभूत्हृत्यशो विकारः प्रकायकते 
चाबिकाराल्पदम्, ( वेदाथं संग्रहः प° ११५ ) 

२. परस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वं सवतच्छरीरत्वम् [ शा० भा० १।१।३१ 1 
३. "भूमा परं ब्रह्म" रा० भा० ( १।३।७ ) 

४ धर्षदशन सं ° प* ११५ 



# बरहमसूतरप्रमुखमाष्यपल्चकघमीक्षणम् 

पक सदिभा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः १ । 
स एक एव अनेकदेवानां नाम घारयति-- यो देवानां नामधा एक एव । 

मण्वाचार्येण हरिः नारायणो वा एष शब्दः कस्यचिदु देवता. 
विशेषस्य छते न प्रयुक्तः, प्रत्युत सषेढ्यापकस्य सबंशक्िसम्पन्नस्येव 
छते प्रयुक्तः । भतः अद्रेतवादिनां यदू ब्रह्म तदेव मध्वा वायस्य हरि 
तथाहि- 

परं उयोतिः परं ब्रह्म परमान्मादिका गिरः । 
स्त्र हरिमेवेकं तब्रयुनौन्यं कर्थचनः ॥ 

© 

एतदनु सारं हरिः सचचिदानन्दस्वशूपो बतंते। शाश्वतिक्पदार्थेषु 
शाश्वतः स एषव-- नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानमिको बहूनां यो 
विदधाति कामान्ः* स अन्येभ्यः स्वानुकम्पया नित्यतां प्रदत्ते । अतः 
स॒ सत् भस्ति। स जगतः स्बंपदाथौग् जानातीति चित्-चेतना- 
सम्पन्नः । स भनन्दराशिः भभ्येभ्योप्यानन्दं प्रददातीत्यानन्वस्वरूपो 
दिक्षालाद्यनवचिद्लन्नः, अनन्त गुणराशिसम्पन्नः। स कैवलमंशत एव 
ज्ञातुं शक्यते । सम्पूणतया तु नाभ्येन केनापि तु स्षयमात्मनेव तेन 
ज्ञातुं शक्यते इति दृष्टया सः ज्ञेयः 

शंकरेण ब्रह्मणो निशुणसशुणरूपद्वयं स्वीकृतम् । तत्र निगुणं ब्रह्म 
विमु मत्वा पूर्बोक्तगुणसम्पन्नमभ्युपगतं परं बेष्णत्राचायः सगुणमेव ब्रह्म 
सबेशक्तिमत् मत्वा पूर्वा क्वेशिष्टथबिशिष्टं स्वीकृतम् । 

बल्ल्ञमस्येश्वरो वासुदेवो नारायणो वा कथ्यते । स लच्म्या सह 
वेक्कुण्ठमधित्रसति । तत्रैव स स्वमक्तः सह अनन्तलीलायां संलग्नश्च 
तिष्ठति । 

इत्थं समस्तभाष्यकारिर्वेदान्तमाभित्य ब्रह्मविषयकः स्वस्वालुभवः 
भ्रदरशिततः । सत्यं त्वेतद् यत् परिचिद्लन्नत्यष्टिचेतन जीवात्मनः कृते न 
केषलं दुह्करमेतदू यत्सः अपरिच्द्धिन्नसमष्टि चेतननब्रह्मणः स्वरूपं 
याथाथ्यनावगच्छेत् प्रत्यत असम्भवमेव --शब्देस्तद्वास्तषिकवणनं तु 
स्वेथा प्रथगेव । महर्िव्यासप्रणीतेषु ब्रह्मसूत्रेषु माष्यकठ्ेभिः उक्तसबो 
चायः ब्रह्मणो यत्स्वरूपं बणतं तद्यद्यपि परस्परं भिन्नं तथापि प्रत्येकेन 
शुतिप्रामाण्यमात्रित्येव स्वसिद्धान्तः प्रतिपादितः श्रतिषु च यदूश्ञानं 

१. कऋ° वे० १।१६४।४६ 

२. (न्रात्मा प्रकरणात" (त्र ° सू० ४।४।३) इत्यत्र मध्वमाष्ये उदूपतो ब्रह्य 
पुराण श्व्येकः। ३. श्वे ° ५।१द ~ ^ 



वष्टः अध्यायः ४दे९. 

सन्निितं वतते वसप्राचीनतसस्ववेवुमहषिसा्वादलुभवफलमिति _ एकत- 

अस्यापि भाष्यकारस्य निणेये खन्देहदृष्टनित्तेपः शतिभ एव सन्देहनिचे- 

पः, सख चास्तिकबिदुषां कृते पाप एवेति निम्नल्िंखतभरतिष्वषधानेन 

सबेमतभमेदनिरासः- 
'अबिन्त्यमध्यक्तमनन्तशूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् । 

तमादिमभ्यान्त 'विद्ीनमेकं बिमुं चिदानन्दमरूपमदूभुतम् ॥' 

्रत्येकमाष्यकरिण स्वानुभूतावुकूलमेव ब्रह्मस्वरूपं घणितभिति 

आंशिकसूपेण प्रत्येकस्य शपूणेतया निष्पक्षत्वेन नैतद्क्तं शक्यते यद्- 

युकमाष्यकारनिरूपितं ब्रह्मस्वरूपं ससुचितं तदपेक्षया भन्यनिरूपितमनु- 

चितम् । ब्र्मिषयकस्य हि नआान्तरिकानुभवस्य भाष्यात्मिकजगति ता. 

बानिवाद्रः यावान् वे्ञानिकजगति क्रियात्मकतया सिद्धीछवानां श्रयो. 

गाणाम् । अन्तरं केवलमेतावदेव यत् महर्षीणामनुभवे कस्याश्चिदपि 

न्तः सम्भावना न बतंते । अतः पूर्वोक्तबिवेचुनेषु एतःस्वीक्तेध्थं 

भबति यदब्रह्मणो वास्तविकस्वलूपे समस्त माष्यकारैः प्रातिस्विकपेण 

निरूपितानां स्वरूपाणां समन्त्रयः संजायते तथापि यत्किविद्वशिष्यते 

तद्चिन्त्यमतकयमबयक्तमिति तत्र न कस्यापि गतिः। 
ब्रह्य 

जीवेश्वरयोः स्वूपलक्षणाभ्यां परिचयः प्रदत्तः । तयोः सम्ब्- 

नघश्चापि प्रतिपादितः। धाभ्यारिमिकतन्तवेषु परभस्य तत्त्वस्य ब्रह्मणो 

लक्षणमथाप्यवरिनष्टीति तन्निरूपणमिहाबश्यकतया कुबेता पतद्धिषये 

अन्यमाष्यकाराणां मान्यता: कियद्बधि परस्परं तथा कियदबधि सूत्र 

कारेण सह सामंजस्यभुपगच्न्तीत्यालो चनापूेकं सूत्रकारस्य ब्रह्मविष- 

यकविषारः समुपस्थापयिष्यते । 

समस्तस्य अस्य संसारस्य सुचमातिसुददमं गतिबिधिमवलोक्षय एकस्य 

दाशौनिकस्य हवये प्रत्या अयं विचारः सयुदूगण्छति यज्लघीयोऽ- 

तिल्ञधीयः कीटाणुतः मत्तमातंगपयेन्ते चेतनजगति अणीयोऽत्यणी- 

यो रेणवः मद्ीयोऽतिमह्ीयो म्टीषरपरयन्ते जडजग्ि च कतमा विशि 

सत्यखत्ता काय करोति । भस्यानादनन्त विश्वस्य को रचयिता । कि 

व त्तत्वं येनेमे स्वेषदाथौः निमित इत्येतस्सवं नामहपात्मकृजगश्रपे 

परिणतं संजातम् । किं तत्तत्वं यस्मिन् परिज्ञाते ख्ेवस्तूनां परिज्ञान- 

भुपायते इति । पतेषां सर्वां प्रश्नानामेकमेबोत्तरम्--“तत्परवष््वं ह्य 

अस्ति, न्यतो वा इमानि भूतानि आयन्ते येन आवानि ओबन्ति 



४३० हमतूजभमुखमाभ्यपश्कषोक्षणम् 

यरयन्त्यभिसं विशन्ति वद्िजिक्षासस्व तदुश्र्म' इति भतेत्तिरीयोपनिषदि 
तथैष श्रमणो लक्षणमुक्तम् । अत एव ब्रह्मुत्राणामादिमसु्रम् 'भथातो 
भह्मजिज्ञासाः इति बाद्रायणेनोक्तम् । किन्तु एतत् सूत्रं व्याचिरूयासद्धिः 
शंकाशादिभिः स्वस्वानुभवानुसारं बिभिन्नतः भस्य लक्षणं स्वह्पं 
चोक्तम् । तत्र- 

श करः- 

(अस्य जगतो नामहपाम्यां उ्याकृतत्य भनेककतेभोक्तृसंयुरूस्य 
प्रतिजियतदेशकालनिमित्तक्रि याकल्लाध्रयस्य मनसा अष्यचिन्त्य्चनाह- 
पस्य जन्म स्थिति -भंगं यतः सेत् सवेशक्तेः कारणाद् भवति तद् 
ज्रह्म' । एतेन स्पष्टमेतदू यत् शंकराभिभेतं ब्रह्म सूत्रकृाराभिभ्रेतं ह्म इव 
स्वक्ष सवेशक्तिप्रश्च वतेते इति तदेवास्य समस्तस्य शिश्वप्य कतृ 
पालयिल् संह चास्ति । 

एत्रमपि तेन ब्रह्मणः परात्पएस्मकं मेदद्रयं निर्दिशता तयोभंद 
स्पष्टीकृतः । परं त्रह्म हि निर्विशेषं निगुणं निरुपाविकं च तदेव चरमं 
स्यत् । किन्त्वपरग््रह्म सगुणं सोपाधिकं च वतेते शंकृरस्येषा मन्यत। 
निम्नाह्कितप्रमाणाघारा- 

( १) (जन्माद्यस्य यतः एतत्सत्रं निगणन्रह्यणो सूचकं नतु 
विश्वस्य सगस्थितिसंहारकारणस्वहूपसगुणन्रह्मगः। एतश्च ब्रह्मणः तट 
स्थलक्षणम् › ब्रह्म पताबवत्सूद्म दुखं चास्ति यत् साधारणतया तस्य 
स्वहूपलक्षणेन परिश्चनं सथा असम्भवम् इति शाख (रन्बतीन्यायेन 
स्थूलपदाथंसाधनदारा यत्किचित् परिज्ञानं सम्भवति । अतः तटस्थल 
क्षणद्वारा तदूबोधयितु भयत्नो विहितः । 

ब्रह्म जगतः कारणमिति कायशूपज्गतो भिन्न न् । तच्चेतनमानम्द् 
स्वरूपमिति भरहृति-परमाणुप्रश्ति सम्भात्यकारणेभ्यो भिन्नं ब्रहमबेकं 
चरम खत्ताकपद्धितीयं निर्विशेषं निङषाधिषृम् । 

( ३) यत्र ब्रह्मणः स्बे्ञत्वम् , स्वेशक्तिमन्भम् , जगलन्मस्थिति- 
गी भि भभ. 32 1 ए ति 

१, त° ॐ ३।१ 
ब शार भा० (० सृ* १।१।१) 
^ दे ब्रह्मणी परमपरं चेति { बाढं दे, एतद सत्यकाम परं चापरं च 

बह्म ( शां०-भांर अर सू० ४।९।१६५) . `. व 
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लयकारणत्वं चोक्तं तत्र॒ परब्रह्मणो निदेशः । तश्च ब्रह्मणस्तटस्थ- 
लश्चणं स्वरूपलक्षणं वु तस्य 'सत्यं ज्ञानमनण्तं ब्रह्म इत्यस्ति । 

(४) एकमेव ब्रह्म मायाकारणेन नामहपात्मशरूजगद्रपे अनेकं 
आसते । जगदेतदुन्रह्मणो विबतेः, रणज्जुयेथा सपेस्य षिवतेः । 

वेदेषु ब्रह्मणः सरगुणनिगुणोभयहपात्मकवाक्यानि सभुपलभ्बन्ते- 
मनोमयः प्राणशरीरे भारूपः सत्यसंकल्प आकाशाटभा ख्ंकतो सरबै- 
कामः, ““““स होवाच एतद तदक्षरं गागिं ब्राह्मणा अभिषदन्त्यस्थूल- 
सनणु.*। किन्तु एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि नोभयं सम्भवति-निदपा- 
धिकं ब्रह्म सोपाधिकं न भवितु शक्नोति । न हि स्फटिके प्रतिबिम्बितं 
जपापुष्पं स्फटिकं भवितुमहंति । भत पतदवश्यं स्वीकत्तेव्यं स्यात् 
यदू ब्रह्मणः सत्यस्वरूपं निरणं निविशेषं निरुपाधिकं च बतंते । प्रतयः 
एतदेव प्रमाणयन्ति--'भशब्दमस्पशंमहपमब्ययप्"“-" इत्यादि" ब्रह्मणः 
सरुणषूपवणेनं केवलमुपासनाथं न वास्तविकम् -“भेदस्योपसनाथे- 
र्नात् भसेदे “तात्पयोत्? । 

ब्रह्म एक, सांसार्किनेकता चासत्या-श्यृत्योः स मृत्युमाप्नोति 
यं इह नानेवभ्पश्यति,, एतेष शंकरेण स्वभाष्ये ब्रह्मसूत्रषु ३।२।११ 
इत्यतः ३।२।९० इत्येत थावत्स्पष्टीक्ृतम् । 

रामा॒जः- 

एतन्मते ब्रह्मशब्देन स्वभादतो निरस्तनिखिलदोषोऽनवधिका 
-तिशयासंरूयेयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽभिधीयते° । "परं ब्रह्म 
स्वभावत एव निरस्तनिखिलदोषगन्धं समस्तकल्याणगुणारमकं जगदु 
त्पत्तिस्थितिसंहारान्तःप्रवेशनियमनादिलीलं करस्नस्य चिदचिद्रस्तुनः 
सबीवस्थाबस्थिवस्य पारमाथिङस्येव्र परस्य ब्रह्मणः शरीरतया रूपं 

त भ भो जु (> आ = वाना जा न ००७०५, ० कन = = = = >> 

१. छा २।१४८।द् २. शु० उण २।८)८ 

३. न तावद् स्वत एक परस्य ब्रह्मः उमयङिगत्व पुपपयते नश्चेकं वस्तु स्वत 

- एव कपादिविक्ञेषोपेतं तद्विष रीतं बेष्यवधारयितुं शक्य विरोधात् । 

| [ शां भा° ३।२।११ ] 
४० कट > १।३।१५ ५. शां० भा २।९।१द् । 

६. कट० १।४।११. ` ७५ रा०्माम्{बन् चूर १११)... 
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तद्धिभूतिभूतं जगदपि पारमायिकमेवेति ज्ञायते, । इत्थं च तन्मते 
यदपि ग्रह्नैव चरमसरत्यं तथापि जगतो जीवस्यापि न भसत्यत्वम् । एतदू- 
दयं ब्रह्मणः शरीरम् । बह्म परमात्मा चेकमेव । श्ुतिवाक्येषु यत्तनिरगुण- 
मुष्यते तस्यैतत्तात्पयं यत् तत् लौकिकरुणदोषरदितम् । सष्टेः पू 
ब्रह्मणि चिदविदेतवुद्रयं सुच्मशूपेण बतंते । पतन्तस्य भव्यक्तं स्वरूपं 
यश्च कारणं ब्रह्म चच्यते । यदा तस्जगद्रचयति तदा व्यक्तं सखदू 
आत्मनः धारयति । एतत्तस्य उयक्तं स्वद्पं यच्च कायं ब्रह्म उच्यते, यतः, 

सर्वत्र शरुतिस्मतिषु परं ब्रह्म उमयलिगयुमयलक्षणममिधीयते, भतः एत- 
जज्गदू न मायामात्रम् । वस्तुतः परमात्मा जगद्रलयति, पालयति भन्ते 
च तत् संहरति । दखष्टिः अव्यक्तावस्थातः श्यक्तावस्थायां परिणतिरित्थं 
रामानुजः परिणामवादे विश्वस्य शंकरीयविबतेवादं खण्डयति । 

निम्बाकंः-- 

एतन्मते “यो रमाकान्तः पुरुषोत्तमः स एव ब्रह्मशब्दामिषेयः,* । 
अस्यापि विद्धान्तो रामाञ्चुजसमान एवेत्येतन्मते पि ब्रह्मैव चरमं सत्यं 
कुष्ण इति तस्य वास्तविकं नाम । स चानन्तगुणसम्पन्नो दोषरहितश्च । 
बासुदेबसंकषेणादयस्तस्य चत्वारो व्यूहाः, भनन्ताश्चावताराः । स जगतो 
निमिन्तोपादानोभयकारणम् । सुदमशूपेण वत मानास्तत्ाछृक्तिकशक्तयः 
एव चिदचित्स्थूलरूपाणि धृत्वा व्यक्ता भवन्ति इति तदुपादानम् । 
परत्येकबस्तुनिर्य॑त्वेन च तन्निमित्तम् । 

मध्वाचा्यः- 

भस्य मते विष्णुरेष ब्रह्म । अत एव (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इत्यस्य 
भाष्यं कुव॑ता तेनोक्तम्--“ब्रह्मशब्द्श्च विष्णावेब; यमन्तः समुद्रे कबयो 
बपन्ति तदक्षरे परमे प्रजाः। यतः भ्रसूता जगतः प्रसूती भ्रसूतो येन 
सवोन् विखसजं भूम्याम्" इति चजोक्ा--"वदेव भं तदू सत्यमाहुस्तदेव 
नह्य परमं कवीनाम्” इति श्रतिः। तजनो विष्णुरिति ब्वनाद्विष्णुरेष हि 
तश्रोच्यते, न चेतरस्य शब्दास्प्रा्िः" । लददमीः च तश्विरसंगिनी । तस्या 
यद्यपि न मौविक्ं शरीरं तथापि खा अनेकरूपाणि धारयिषुं समथो । 

[मी 

१, तत्रेव द. तत्रैव ( अर सू० ३।१।११) 
१. मर भार ( ब्रण् तु० १।१।१प०४)} 
४. मब्वभाष्ये उदूपतं स्कन्दपुरानव्नम् ( तरर सु १।१।९ ) 
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"जन्माद्यस्य यतः, ( १।९।२ ) इत्यत्र आदिशब्देन तेन स्थि तिसंहा- 
व नियमनज्ञानाज्ञानन्नन्धमोक्षा अपि ब्रह्मणो गुणा गृहीताः 
तथाहि- 

'उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियतिक्षानमात्रुतिः | 
बन्धमोक्षौ च पुरषादू यस्मात्ख हरिरेकराट्१ ॥* 

परमात्मनः पते गुणाः यत्र॒ तत्र प्रस्थानत्रथ्यां समुपलभ्यन्ते । 
तथाहि-“यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सवोणि भूतानि 
न बिदुयेस्य सबीणि भूतानि शरीरं यः स्बौणि भूतान्यन्तसे यमयत्येष 
त आत्मा अन्तयोमी *अगूतः” इत्यादिना उपनिषत्सु नियमनं “स्बेस्य 
वाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्यृतिश्लोनमपोहनं ज । इत्थं गीतायां 
ज्ञानाज्ञाने, एवं न- 

“सख विग्छृद्विश्वविदात्मयोनिन्नैः कालकारो गुणी सबैविबू यः| 
प्रषानच्तेत्रज्नपतिगुणेशः संसारमोष्षस्थितिबन्हेतुः??> ॥ 

इत्यादिना उपनिषत्सु तथा भुक्तोपस्प्यव्यपदेशात् ( १।३।२ ) अन्त- 
यम्यधिदैवादिषु"““"( १।२।१८ )' इत्यत्र ब्रह्मसूत्रे च बन्धमोश्चदेत्वन्तयो- 
भितायाः स्पष्टो निर्दँशः। अतः पूर्वोक्तसूत्रस्य भआदिशब्दे एतेषां खनिवे- 
शेनैव अथस्य परिपूर्तिः । 'यस्प्रयन्त्यभिसंबिशन्ति' इत्यत्र तेत्तिरीयोप- 
निषदि ̀" -"संसारबन्धस्थितिमोश्षहेतुः, इत्यत्र श्वेताश्वतरोपनिषदि च 
एवं (पराभिषभ्यानात्त तिरोहितं तलो कास्य बन्धविपयेयौ" ( ३।२।४ ) इत्यत 

च बन्धमोक्षयोः पाथेयेन ब्रह्माघीनता उच्छा । मोष्ष्च नह्य 
जिज्ञासायाः.सुख्यं लचयम् ›, तस्य च न लये अन्तभूतिरिति मध्वानुखारेण 
नह्यणि मोक्षहेतुत्वनिदेशः भत्यावश्यकः । छत एब (तस्यामिभ्यानाद- 
योजनात्तस्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" । तथा, श्ात्वा देषं 
सषपाशाप्ानिः, क्षीणैः केशैः जन्मसुत्युप्रह्टाणिः,+ इत्यादि भ्रतयः 
संगच्छन्ते | 

इत्थं च ब्रह्मापरनामकस्वकीये श्वरे ( विष्णौ ) नियमन-मोक्षदेतु- 
त्वादिषिरोषगुणनिर्देशोेन अन्याचायोपेक्षया मध्वस्य दाशेनिकृटिषे- 
शिष्ट्यम्। 

१. चु* ठ ( ३।७।१५ ) ३. गीता १५।१५ 
३. श्वे ॐ ६।१६ ४-५, तत्रैव १।१०-११ 

गद नण 
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वषम _ 

भस्य ब्रह्म, वेदैकबोषितः सर्वेभावसमर्थो भगवान् हरिः, बाघुदेषो 
नारायणः ख एव जगतः उत्पत्तिस्थितिनाशानां कतो । तथा हि-- 

उत्पत्तिस्थितिनाशानां जगतः कतौ बै बत् । 
न हि भ्रतिषिरोधोऽस्ति कल्प्योऽपि न विरष्यते ॥ 
वेदेन बोधितं तद्धि नान्यथा भवितुं क्षमम् । 
सर्वभाषसखमर्थत्वाद चिन्त्येश्व्यवद् बृहत्» ॥ 

स च सजातीयधिजातीयस्वगतद्वैतव्ञितः अद्वितीयः तथापि स 
स्वेच्छानुसारमगणितरूपधारणसमथैः । सबौणि हि तानि रूपाणि भगवतो 
बायुदेवस्य नाराणस्यैवेति तत्र न देत घन्भावना वतेते । फलतः बक्मभा- 
जुसारं, ब्रह्मणो मायायाश्च निर्देशेन, शंकरस्याद्धेतनिर्देशो न जद्वैतनिर्देशः 
प्रत्युत अद्वेतवित्रेचनेऽपि प्रकारान्तरेण द्ेतनिर्देश एब । अत एव माया- 
राहित्येन बल्लमः स्वकीयमदेतं शद्धदैतं कथयति- 

मायासम्बन्धरहितं शद्धमित्युक्यते बुषेः । 
कायकारणसूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिक१्१॥ 

स्पष्टतया बोधयितुं वल्लभो ब्रह्म रूपत्रयेण निदिंशति ( १ ) कारण. 
खूपेण (२ ) कायसूपेण ( 3 ) स्वरूपेण च । तत्र खटः पूवं त्रह्मगः 
स्थितिः कारणङपन्रह्मणः स्थितिः । सुष्टिरूपे विबिधनामरूपात्मकजग- 
त्स्वहूपत्रक्मणः स्थितिः कायेस्वहूपत्रह्मणः स्थितिः । जह्मणो वास्तविक. 
स्वरूपेण सश्िचदानन्दस्वरूपेण स्थितिः स्वरूपेण स्थितिः । 

प्रस्थानरत्नाकरे ब्रह्मणः स्वरूपं पुनरपि खूपत्रये बर्णिवभुपक्लभ्यते 
( १) क्रियारूपे (२) श्ञानरूपे ( ३) क्रियाक्षानरूपे च -(शानक्रिया 
विशिष्ट एव तदथेरूप इति त्रिविषः अपि प्रमागानुरोधिप्रमेयारमा- 
स्वहूपकोटिः" | 

स चासंख्यदिष्यगुणसम्पन्नः दकं उ्योतिषेहुधा बिभाति»५। 
“परास्य शाक्तिर्बििधेव शरूयते स्थामाबिकी ज्ञानबलक्रिया च^ ।) 

१, अणुभाष्यम् ( ब्र* सू° १।१।२-३ ) २. तण दौर्नि° १।६६) 

३. शु° भा २८ ४. प्रस्थान रत्नाकरस्य १९४ पृष्ठे 

९ दयर्वेद्ः २।२।१ ७ ६. श्वे इ० ६।८ 
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वल्लभेन भधिकांशस्थनेषु ब्रह्म सर्वंकम -सबेकाम-सबेगन्धादिगुण- 
सम्पन्नं निरदिं्टम् । अन्यगुणापेश्चया रेश्वयेम् , बीयम् , यशः, शरीः, 
जानम् , वेराग्यं च विशेषतया बणंनीयम् । तस्य चागणितशुणेषु परि. 
गणिवशुणो जोषः कतिपयानेव गुणान् हातुं शक्नोति, न सवोन् । 

ब्रह्म खाकारं न निराकप् । तद्व दिड्यहपगुणसम्पन्नम् , भाक 
शवदू ठयापकम् । अन्नानवबशेन तत् समितं प्रतीयते । तदू हस्तपा. 
दादियुक्तं तथापि तदीयं शिरोसुखादि सवतो बतते तथाहि- 

आकाशबदू व्यापकं हि ब्रह्म मायांशवेषटितम् । 
सकेतः पाणिपादान्तं सषतोऽक्षिशिरोभुखम् ॥ 

॥ सबेतः श्रुतिमल्लोके संमाघ्रुत्य तिष्ठति । 
अनन्तमूति तदू ब्रह्म क्वि भक्तं बिभक्तिमत्' ॥ 

नह्य सवंविङद्धध्रमोप्रयम-विचित्रशक्विसम्पन्नमिति भावः। तश्च 
सवं भवितुं भमथेम् इति आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ( २।१।२८ ) इति 
सूत्रे भअणुभाष्ये निर्दिष्टम् "बिचित्रशच्िपु्तत्वात् सवभजनसम्थै. 
स्वाच्चः | 

तश्चालंख्यानन्त्यमूति, तकबाघागम्यं चास्ति । तथाहि- 

भअनन्तमूति तदु ब्रह्म कूटस्थं बलमेव च । 
विरुद्ध पवेघमोणामाभ्रयं युक्त्यगोचरम्२ ॥ 

तस्य चेयं बिशद्धषमांश्रयता, अराणिपादो जबृना* ग्रहीता, अणो. 
रणीयान् महतो मदीयान्," तथा, (आसीनोदूरं ब्रजति शयानो याति 
“+सबतः, इत्यादिश्ुतिषु प्रतिपादिता । एतेन सर्वेण पएतदेवायाति यदू 
वक्षबिषये न किमपि भसन्भवं बतते। इत्थं च श्रुतिषु यत् सविशेष- 
ब्रह्मणः, वस्य सर्वघमौश्रयताय।ः, निर्विंशेषताय।श्च बणनप्ंपल्भ्यते 
तेनं मैतदायाति यत् श्ुतिजाक्यं दोषपूणम् अपितु एतदेव तत्तात्पयं 
यदू ब्रह्म स्वयं प्रत्येकवम सम्पन्नम् । पतदेव च (सर्वोपेता च तदशनात्" 
( २।१।६० ) तथा (सबेधर्मोपपत्तेश्च' ( २।१।३७ ) इत्यादिसूत्रे बर्भित- 
मुपलभ्यते । रामानुजाचार्यण ्रस्नत्रसक्तिः*..' (२।१।२६) इत्याहिसूत्रतः 
"आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि” ( २।१।२८ ) इति सुत्ये ब्रह्मणो विचित्र 

१. त° दो नि° १।२५-६६९ २. तण दी° नि १।७१ 

३. उवे° उ ३।१९ ४, तत्रेव ३।९० 

४५, कटर द।९७ | 
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शक्तिसम्पन्नत्वं भरतिपादितभिति भरव्येकमसंमवमपि बस्तु तत्कृते 
सम्भवम् । ब्रह्मणः सवेधिकदधणमोभयत्वं व वल्कमत्य स्वकोया भौलिष्ट- 
विचारधारा | 

जह्य हि सषश्िवद्।नन्दस्वरूपम् । जडपदार्थेषु सद्रपेण वतेते 1 
चेतनपदार्थेषु च सह्िवद्गपेण । सञिचदानन्दस्वकूपं तु ब्रहैव पूणो 
नष्देश्वयीद्यः प्रधानस्य घमिणो ब्रह्मण एव "घमौः । एतत् अ्रतिवाक्या- 
न्यनुपदं भ्रतिपादयन्ति तथाहि- 

"आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान् न बिमेति कुतश्चष्नः | 
'खत्यं ज्ञानमानन्दं ग्ब्रह्य, विज्ञानमानन्दं "बरह्म ॥ 

वल्लभालुसारं ब्रह्मणो सख्यं रूपत्रयम्-(१) अन्तयोमि (२) भक्षरम् 
(३) छष्णञ्च- 

अन्त यौम्यश्चरं कृष्णो ब्रह्मभेरदस्तथ।+ परे । 
एषु कृष्णो महत्तमः । परमात्मा पुषोत्तमश्चेत्याद्यस्य नामान्तरम् । 

आदिमस्वल्पं तु कृष्ण एव- आदिमूर्तिः छष्ण श्वः सख एव च 
सभेषठः- 

“एको देवो देवकोषुत्र एषः | 

शकरस्य ब्रक्षविषयकमान्यतायाः वल्छमीयालोचना- 
ब्रह्मसूत्राणां “जन्माद्यस्य यतः' ( १।९।२ ) इति सृत्रानुखारं ब्रह्म एव 

भस्य जगतः सरष्टिस्थितिलयकारणम् । पतक ब्रह्मणः तटस्थलष्षणम् 
( कायलक्षणं ) दोतयति न स्वलूप लक्षणम् । तत्त “सत्यं ज्ञान. 
मनन्तं भ्ह्य! इत्यस्ति । कारणं वैतस्येतदतंते यद्वादरायणः सांख्या 
भिमतप्रङ्तिकारणनामन्र निराकत्तमिच्छति । एतदभिप्रेत्य पष 
तेन तल्लक्षणं प्रदत्तम्" निगुंणस्य निधमेकस्य च ब्रह्मणो जिज्ञासेष न 
सम्भवति 

जन्माशधिकरणे ( १।१।२ ) सब्रपं ब्रह्म, ईश्षत्ययिकरणे ( १।९।४- 
१० ) च चेतनं ब्रह्म तथा आनन्दमयाबिकरणे ( १।१।११-१८ ) भानन्द्- 

क नयो 

१. ० भा० ( ब्र सू° ३।३।११) २. ते° २।४।१ 
३० तत्रव २।१।१ ४. चु उ> ३।९।३८ 
४५. त° दी नि १।१६१ ६. तत्रैष १।१३ 
७. तत्रेव १।४ ८. अणुमाष्यम् १।१।१ 



बषः अध्यायः ४२५ 

स्वरूपं ब्रह्म जगतः कारणमुक्तम् इति सरिवदानन्दस्वसख्पं ब्रह्म भस्य 
जगतो निभित्तोपादानोभयकारणम् ( न जडढभरछतिनोपि चेतनो जीवं 
इति वन्तात्पयेम् ) इति जगतः तत्परिणामलक्चणत्वान्न तदभिन्नत्वं 
सम्भवति ।१ 

शंकरस्योक्त्यनुसारमेव बादरायणस्याथानि दश सूत्राणि एतत्सूष- 
यन्ति यत् ब्रह्म स्वल विभु च धतेते। तदेव समस्तं विश्वं खष्टवा 
तस्य स्थितिं संहतिं च करोति । तदग्रे स सुखयति यदेतल्लक्षणम. 
परग्रह्मणः अस्ति । किन्त्वेवंभूृतस्य परस्य अपरस्य वा ह्मणो निर्देशं 
न_ किमपि बादरायणस्य सूत्रं नापि च किमघ्योपनिषदं वाक्यं करोती- 
त्येषा शंकरस्य स्वकीया कल्पना । 

सर्वो जागतिकगुणक्रियादिमौयामयस्वेन ब्रह्मणो विषतं इत्य- 
खत्यः इति वक्तुं नोचितम् । “इदं सर्वं यदयमात्मा. सदेव सोम्य 
इदमग्र आसीत् “तदात्मानं स्वयमङ्कुरतः इत्याच पनिषद्वाक्यानि 
पतदू घोषयन्ति यत् समस्तस्य नामहूगत्मकजगतः क्रियादीनां बो. 
पादानं कारणं ब्रह्मेव । नायमत्र निर्देशो यदिमानि वाक्यानि भपरन्रह्मणः 
सूजकानि। | 

शंकरः स्वयमेवेतत्स्वीकरोति यत् श्ुतिवाक्येषु सगुणनिरुणो- 
भयिधन्रह्मणो निर्देशः । किन्तु खगुणत्राक्यानि ख एवयुक्त्वा 
निराकरोति यदिमानि अपरन्रह्मणः सूचकानि अविदाक्ेत्रोपासना- 
मात्रोपयोगीनि च । शंकरस्येतत्कथनं न कथमपि युक्तिसंगतम् । यतो 
हि स वारं बारमेतरस्वीकरोति यत् ब्रह्मक्षानं श्ुतिवाक्येभ्य एव सन्म. 
अति तकंश्चात्र न सायकः । भतो न कतमदपि श्रुतिवाक्यं निरथकं 
बकतुं शक्यते। बस्तुतो न केषु भवि श्रुतिवाकयेषु पारस्परिकविरोधः, 
उभयबिषान्यपि भविवाक््यानि प्रामाणिकानि खत्यानि च । भि 
न्त्यस्वमावयुक्तं हि ब्रह्य । अन्याथमसंमवं सवं तत्र खम्मबति । भत 
एव मगबता रामानुज्ेनापि “परे ब्रह्मणि तत्र तत्र अदृष्टाः सहस्रशः 
शक्तयः सन्तीति न किचिद्नुपपन्नम्'* इति प्रविपादिवम् । “वस्मात् 
सकलबिङ्दणमो भगवत्येव बतेन्ते इति न कापि भरतिरुपचरिता- 

१, (तस्माद् ब्रह्मपरिणामनश्षणं कार्यम्" । अ ° भार ( १।४।२६ ) 
द" बुर उर २।४।६ २. क्ा° 5।२।१ 

४, ते द।७ ५. शा भा० (अर सू ६।१।२८) 
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ति सिद्धम्" ।* नौपनिषदवाकयान्यपि व्वेततरतिपादयन्ति यत्परमा- 
त्मनि सकलबिरुद्धघमौणां सम्भवः, वेदोक्ता धमौः सर्वे ब्रह्मणि छप. 
पथन्ते,° इत्थं "च तस्य परमाटमनः “विचित्रशक्तियुक्तत्वातसवेभवन- 
समथंत्वाच्च निशुणसगुणो भयविधन्रहाप्रति पादकत्वे अपि श्रतिवाक्षयेषु 
न विरोधः । 

शंकरस्य भुख्या समस्या एषा वतते यत् समस्तस्य विश्वस्य तदी. 
य्पारवतेनस्य च सत्यत्वस्वीकारे ब्रह्मण्यपि तथत्वापत्तिरिति तद्पिं 
विनश्वरं सिद्धयेत् । एनां समध्यां समाधातुं स समस्तमपि जगत् मिथ्या 
प्रतिपादयति । 

घल्लभमते च न किमपीद भसामंजस्यम् । तस्येदं कथनं यद्वि. 
करृतमेष ब्रह्म जगतो शूपं घारयति--.अविक्रियमाणः भात्मानं करोतीति 
इति विरुद्धस्वधमोश्रयत्वं तु ब्रह्म॑णे भूषणाय? । स्वर्णेन अगणितेष्व- 
लंकारेषु निभितेष्षपि न स्वर्णे किमप्यन्तरमायाति । इत्यमेव ब्रह्मापि 
भार्मानमविकृतं स्थापयद्पि जगद्भपे परिणमयति । तडनरगतः अन्तयोमि 
परात्परं च कारणम् । 

भपि च (संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ( ३।२।२४ ) इत्यत्र संराधने 
स्पष्टतया ब्रह्म साक्षात्कार ऽकः । ब्रह्मणो निविशोषत्वे भ्यानावस्थायां 
कस्य साक्षात्कारो भवेत् ? संराधनकाल्े साक्षात्कृतमविशाजन्यमिति तु 
बक्तमनुचितं, स्वयं शंकरेणापि हि स शक्ानप्रसाद्" इच्यते । अतस्त 
स्य प्रामाणिकत्वे न सन्देहः । बवस्तुस्थितिस्तु इयं यदू ज्ञानग्रसादं 
भक्ति व। धिना श्रह्म सवेथा भव्यक्तम् । तयोरन्यतरोत्पत्तिसमकालमेक 
तदूष्यक्तं संजायते । भक्ताः परमात्मनं साक्षात्छुबेन्ति इत्यत्र बह्वीनां 
भ्रति-रप्तीनां प्राभाण्यप्-- "तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।* 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेषेविधोऽजुुन । 
श्षातुं द्रष्टं च तश्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥“ . 

परापरग्रह्मभेवं निराकलुं "दशनाश्च, ( ३।२।२१ ) तथा तद्भिमः 
सूत्रेषु “नान्योतोऽस्ति द्रष्टा (अथात अदेशो नेति नेति" 'तदेतबू- 

१. अणुभाष्यम् ( ्र° सू २।१।२७ ) २. तत्रैव ( २।१।२३७ ) 
९. तत्रेव ( २।१।२८ ) ४. मु° ३।१।८ 
४५ गीता ११।५४ ` ६. बु° उ० २।७।९३ 

७. तत्रैव २।३॥३ | 
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जह्य अपूवेमनपरमन्तरमबा्म्, इत्यादि भुतिषाक्यानि सखञुपस्था- 
पितानि। | 

इत्थं वल्लभीयपूरवो छालोचनाया अयं निष्कर्बो यद्भादरायणसूतरषु 
जहानिरदेशकसृष्राणां शंकराभिमतः अथः नितरां काल्पनिकः । सयुचि- 
ता्थेसंत्तेपस्त्वयम्- 

ह्मणि सबेधमोणांः संगतिः । तश्च सवेशक्तिश्सम्पन्नम् । जीवा- 
त्मदोषेस्तत् स्बंथा मुक्तम्" । श्रुतिषु च तभ्िखिल्ञबिराडरूपस्य बणेन- 
मुपलभ्यते । तश्च सर्वेभ्यो महत्, अंगुछमात्र॑ ब । प्राटतिक- 
गुणोभ्यस्तत्परम्< । नामूपात्मकस्य समस्तस्य जगतः उत्पादक 
तदेव । संत्तेपेणेतद् यद् दश्यमानमदृश्यमानं चेतत्सवं खलु ब्रहैव । 
्द्धादैतमावंण्डे इत्थं संच्तेपेण ब्रह्मणः स्वरूपं भरतिपादितम्- 

साकारं सर्व॑शक्त्येकं स्वञ्चं सखवेकटठे च । 
सश्विदानन्द्रूपं हि नह्य तस्मादिदं जगत् ॥"“ | 

बादरायणस्य 'आत्मङृतेः परिणामात्? ( ।४।२६ ) "कम्पनात्" 
( १।३।३६ ) शधुतेस्तुः-- शब्दमूलत्वात् ( २।१।१७ ) इत्यादिसूत्राणामणु- 
आष्यमपि पूर्वोक्तस्यैष समथंकम् । 

इत्थं ब्रह्मणः निगणतायाः खण्डनं सगुणताया मण्डनं च कृत्वाः 
बज्ञभः पूर्वोक्तसूत्रेषु निजमतमभिब्यक्तीकुबन् शंकरमतमालोवितवान् | 
मायावादजालाजनानां भुक्तिभेवेदित्येव हि वदेतत्कतैष्यस्य लच्त्यमासीत् । 

बह्मभस्यान्यालार्यचतु्टयेन तुल्ना--वज्ञमाचायेस्य ब्रह्मविषयकयुख्य- 
सिद्धान्तवबिवेचनानन्तरमिहान्याबायेबतुष्टयेन सह॒ तत्तलनात्मकसमीक्षा 
ध्यपेद्यते- 

 शंकरबज्ञमौ--शंकरामिप्रेवं बरह्म निगुणं निर्विशेषं च । अस्य बिष- 
यस्य बल्लमभेन तीत्रविरोधो विहितः तथा शंकरेण सह् स्वकीयघिद्धान्वस्य 
तुलनात्मक्छांशं लेशमात्रमप्यनवदघानेन तेन शंकर, प््येकप्रक्षावघाद्- ` 
स्योद्रम उक्तः । कि बहुना, येषु सूत्रेषु शंकरेण ख षल्लमस्य अन्याचा- 

१, तत्रेव २।५।१९ २. घर्मेषर्मोपिपत्ते् ( २।१।३७ ) 
३. सर्षेपिता च ( २।१।३० ) ४. अदृश्यत्वादिगुणण्छो ( १।३।६१ ) 
४. ङूपोपन्याधाख्व (१।१।२३) ६. मूमाघम्प्रषादाद् ( १।३।८ ) 

७. शाब्द्।देव प्रमितः (१।३।१४) ८. प्रहृतैताबर्वं हि ( ३।१।२९ ) 
९, संज्वामूरतिष्लपिस्तु° (२।४।२०) १०. शु° भा० ८ 
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यौपिश्चया पेकमत्यमपि बतत तदर्थमपि तेन शंकरस्य भआघमाण्यं नाभि- 
व्यक्तीकृतम् । 

तुलञनात्मकस्तरे इमौ द्वाबप्यावा्यौ अदेतवादिनौ । छउमयार्थमत्येकं 
ब्रह्य; बाह्याभ्यन्तरद्वैतरहितं च । ठभावप्येवत् स्वी्ुरुतः यत्सांसारिक- 
परिष्तनशीलता न कथमपि शुदे ब्रह्मणि प्रभवति । शंकरस्य एतत्क- 
थनं यत् सकलमेव परिबतेनं विवतंस्वशूपमिति न सत्यम् । बल्लभश्च 
सकलपरिवतेनानामवितपरिणामत्वं स्वीकरोति येषां च ब्रह्मणो वास्त. 
बिकस्वभावे न कश्चिंलसभावः । इयोरपि विचारयोमेहती समानता 
वतेते, तथापि वल्लभस्य विचारा शपेक्षाहृताधिकपरिवर्धिताः परिमा 
जिताश्च प्रतीयन्ते । ग्यूहबादः अस्य विषयस्योदाहरणम्-शंकराचार्यण 
पां चरात्रद्वारा उपस्थापितो व्यूहवादः, तत्र॒ भगवता मन्यन्ते-*भगवा- 
नेको वासुदेषो निरखनन्ञानस्वहपः । परमाथेतत्वम् , स चतुधो आत्मानं 
भरषिभञ्य प्रतिष्ठितो बासुदेषञ्यूहरूपेणः* संकषेणब्यूहरूपेण, प्रद्युम्न 
उ्यूहरूपेण, भनिरद्धव्युदरूपेण, चेत्या्ारभ्यापे "भगवानेको वासुदेवः 
परभाथंतत्वम्'"इत्यादिना खण्डितः । किन्त्वेषोऽव्याश्चयेजन षो विषयो 
यत् सत्यपि भगवते बल्लभेनात्र शंकरः भदुखतः । रामानुजवबत्तेनाप्यत्र 
पांचरात्र प्च एब पुषटीकरणीय आसीत्? किन्तु तद्वेषम्येण तेनेत्थं ब्युहवावः 
खण्डितः । ख चेत्थम्--छत्पत्यघं मात्” ( २।४।४२ ) इति सूत्रे “भागव- 
तमते कञ्िवृशां निराकरोति । ते चलुष्येहोत्पत्ति वदन्ति । बाघुदेवात्सं- 
कषेणः,> इत्यादि प्रतिपा भग्र" ° °" तल्लोके न विदम्," , "अनेके. 
रत्वं च न युक्तम्? + इत्यादि प्रतिपादितम् , तथा चात्र तेन शंकरमनु- 
सखस्य स्पष्टतया भागवतसिडान्तो निरसितः | 

उयहसिद्धान्तो निम्बाकेणाप्यम्युपगतः किन्तूक्तसूच्राणां नितरां 
नवीनयेष पद्धत्या व्याख्यां कुता तेन तत्र शकिधिद्धान्तो निराकृतः 
शयुपेतः । पतत्सिद्धान्वानुखारं चेतन सा्ाय्यमन्तरेणैव शकिः स्वात- 
न्येण जगदेतद्रषयति । 

मध्वस्यापि निम्बाकनुसारिणी एव श्याङ्या वतते । 
शंकरषल्लभयो्िारधारायां मान् भेदोऽत्यन्तमहस्पूणेः । 

शंकरो ब्रह्मदयमाकलयति परमपरं च । वल्लभ पवमन स्वीकरोति, न्मते 

१. शां० भा० ( अरर सुः० २।६।४९ ) २. तत्रैव ( ९।१।४४ ) 
१. अन मन (अर सु° ६।६।४९ ) ४. पूर्वे ( ३।१।४द२ ) 
४. पूर्वोक्ते ( २।९।४४ ) . 



धष अभ्ययः ४१ 

यस्तुगत्या एकमेव ब्रह्म । शांकरानुखारं ब्रह्मणख्चतूरूपम्- (१) परब्रह्म 
(३) ईश्वरः (६) हिरण्यगर्भः (४) वेश्वानरश्च । तत्र सबेप्रथमं परतर, शोषं 
च त्रयं तस्य प्रतिहूपकम् । वल्लभेन एतत्सव खण्डयित्वोक्तं यदू ब्रह्म 
अगणितशूपाणि धारयितुं समथेम् , सबोणि च तस्य रूपाणि बास्त- 
विक्ठानि । तथापि अुख्यह्पेण तत् हूपश्रयं धारयति (१) कृष्णः (२) 
भन्तयौमी (३) अक्षरश्च । नेतेष्वेकतममपि प्रतिरूपकमपि तु सबोण्येष 
पाणि बास्तबिकानि । भेदस्य च महत््वपुणं एष विषयो यत् शंकरा- 
जुखारं परब्रह्म निराकारं निगुण निर्विशेषं चास्ते, किन्तु बल्लभानुखारं 
तत्साकारं सगुणं सविशेषं च । फलतः शंकरस्य ब्रह्म केवलं ज्ञानस्व 
रूपम् , भनन्तं निगुणं तथा शल्यं चास्ते तथा बल्लमस्य ब्रह्म भानन्देन 
चैतन्येन च पूण, लीलामयक्रियादिसम्पन्नम् , नित्यनूतनं चास्ति । 
तस्य प्राप्तिश्च लधीयस्तः महीयसापि कतुं शक्यते । शंकरानुसारेण 
ज्ञानमेव मोक्षस्य साधनम् । भक्तेस्तत्राप्राधान्यम् । मोत्ते जीवात्मा 
परमात्मन्येकीमूय तादात्म्यमनुमवति इति तदूवैयक्तिकतापाथेक्यं 
बिनश्यति । 

ब्लभस्य मते मोक्षस्य प्रधानं साधनं भक्तिः । सोक्षावस्थायामपि 
जीवानां वेयक्तिकतापाथंक्यं न विनश्यति । तदानीं ते कृष्णस्यानन्त- 
लीन्ञायां भागं गृह्णन्ति, तेन चापरिमितानन्दमनुमषन्ति । 

शंकरस्य श्रम, अतः, कारणात् › दुःखिनामर्माकं करण बीत्कार्- 
माकण्यं अस्मत्पाहाय्याथ तदानोमेवानुषाबितुमयोग्यम् । स चोदा- 
सीनः, क्याल्ुताश्यूश्यः । किन्तु वल्लभस्य नह्य दुःखपूण इदयमाश्वास- 
यति, जीषने भगतिमुन्तेजनां चोत्पादयति । 

रामाचजबल्लमौ --९तत्त परायः खबेवेदान्ति जनधिदितं यदनयोबेष्ण- 
बाचायेयोरत्यन्तसमानता स्पष्टतया षतंते। उभावपि भक्तिमागंपोषकौ, 
ज्ञानकमेषिरोषिनौ च वैष्णवौ । इउमाभ्यामपि शंकरस्य मायावादः 
खण्डितः । जडं चेतनं च जगदुभयोमंते सत्यम् । उभाबष्येतद।कलयतो 
यञजीषात्भा यद्यपि परमात्मबदेषास्ति तथापि तेन परमार्मा पूजनीयः । 
उभयोरपि मते मुकावस्थायामपि जीषात्मनो बेयच्छिकुता न विनश्यति । 
ख परमात्मनः समीपे स्थितः अनिबेचनीयानन्वमनुभवति । रामालुजेन 
ख स्वकीया इमाः समानताः स्वीकृत्य बल्ज्ञमो न कथमपि “रामानुज 
माल्लोचयति, त्युत तं भति स्वकीयं मौनखम्मानममिव्यनच्छि । 

तथाप्यनयोबेहुषु शभु महस्वपूरणो मेदः । वथाहि- 
गमालुजानुखारं ब्रह्य प॑वत रूपेषु प्रकटीमवति ( १ ) परन्रह्य, यदू 



द् ब्रहासूत्रभ्रमुखमाभ्यप्कखमीक्षणम् 

वासुदेवो नारायणो वोच्यते । ख च लभ्या सह वेुण्ठे निवसति । 
( २) बासुदेवेत्यादयश्चत्वारो उय॒हाः ( ३) बिमवः (४) अन्तथोमीः 
( ५ ) अचोवतारश्च | | 

वल्लभानुसारं च ब्रह्म मुख्यतः रूपत्रयेणाविभेवति-(?) ष्णः. 
अयं पुरुषोत्तमः अपि च्यते, स च व्यापिवेङण्ठे निवसति, सच 
साघारणवैङकण्ठादुपरि बतंते। तत्र परमात्मा दिव्यबृन्दावने निजमक्तैः 
सह स्वकीयानन्तलीलायां संलग्नस्तिष्ठति । (२) अन्तयोमी (१) अक्षरः । 

भनयोः ब्रह्मणः वर्मीकरणे भयं सुरूयमेदो यत् रामानुजस्य परश्रह्य 
नारायणः खवाधिकशान्तः गीरवपूणेश्च । बर्लमस्य च परब्रह्म कृष्णः. 
स च लीलामयः, यो निजमक्छेःखह विहरति, करीडति, भत्यन्तकोमल- 
हृदयः । स स्वकीयमहन्त्वमेतदृ्थं गोपायति यत्संसारिणो जीवाः तदलौ- 
किकतेजसा अभिभूता न भवेयुः । 

अनयोः बह्म जीवजगतां सेदः भग्ने स्पष्टीकरिष्यते । 

निम्बाकवल्लमौ- निम्बाकंवल्लभयोराधिक््येन साम्यम् । डभावपि 
क्ानमागं-कमेमा्मविरोधिनौ, भक्तिमार्गोपदेराक्ौ, मायावादखण्डको 
वैष्णवो, जीवात्भानं ब्रह्मणः प्रथक् जगतः सत्यत्वं च श्रतिपादयतः। 
मुक्तावस्थायामपि जीवात्मनो बैयक्तिकता पृथगेव तिष्ठति, छष्णेन ख 
अलोकिकानन्द्ं चानुभवति । 

छम द्वित मातेण्डावल्लोकनेनेत्थं ज्ञायते यन्निम्बाकंसिद्ध(न्तः भवि. 
कांशातो वल्लभसिद्धान्तेन साम्यमुपेत्ति । पतच्च बल्लमपुरुषोत्तमाभ्या- 
मित्थं स्वीकतम्- 

मेदाभेदप्रतीतिस्तु मध्यमानां भरकीर्दिता। 
अतो हि मण्यमः पक्षः छयुद्धादवैताु रोषतः ॥ 

१. मम भकाशः प॑चेति भाहूर्षदान्तपारगाः । 
परो ध्यूहश्च बिभवो नियन्ता ख्बंदेहिनाम् ॥ 
अर्वावतारथ तथा दयालुः पडषाहृतिः । 
इत्येष पवना प्राहुर्मा रहस्यविदो अनाः ॥ 

यतीनदमतदौपिकायाः पकाशटीकायां ८ २ पृषे बिष्वक्तेनसंहिताष नम् ॥ 
तथा--एषं प्रकार ईश्वर, पर भ्यूह-विभवान्तर्याम्यर्वावता दश्पेण पंच्रकारः । 

| ( यतीन्र मतक्ीविका ए ८३) 



वष्टः अभ्यायः रे 

बोधाय बहुसन्वभें गोस्वाभिपुरुषोत्तमैः। 
भ्रीमदा चायं बरणेर्यत्र छुत्रापि "दशितः ॥ 

मगषलत्पूजाप्रकारि उभयोरिदमन्तरं यन्निम्बाकंः अतिभावुकः स 
कृष्णेन सह राधायाः तत्ससखीनां चापि पूजाक्रीडादिकममिकांक्षति । 
वल्लभस्य च पूजप्रकारः भतिखरलः साधारणश्च तश्र कमेकाण्डस्या- 
धिक्यम्। 

अनयोरपि ब्रह्मजीवज्ञगतां भेदः अभर प्रदशयिष्यते | 
. मष्ववश्लमौ--मध्वाचार्येण दैतबादस्य प्रतिपादनं कृतमिति न तस्य 
कथमपि बल्लमेन तुलना कतुं यज्यते । किन्तु एतदिह्ाबश्यमवधारणीयं 
यन्मध्वो वैष्णव आसीत् इति तेन रामकरृष्णयोडभयोरपि पूजा शभििता । 

तैन शुद्धश्ग्णकूपस्यैव पूजोक्तेति राघातत्खलीक्ोडादीनां न तेन 
सह कथिन्निर्दशः । बल्लभो मभ्वस्यानया धारणया अतिप्रभाष्रितः 
प्रतीयते । 

ब्रह्मविषयकः प्रतीयमानद्त्ाचुसारि- 

( बादरायण ) सिद्धान्तः- 
परस्परतुलनास्मकः शआचायेपंचकन्रह्मविषयकमप्रातिस्विकसि द्धान्तः 

प्रद शितपूवेः। इदानीं यथास्थलं रामानुजादि माष्याणां यत्किचिल्लिरदश- 
पृक विशेषेण. ब्रह्मनिद्शकसूत्रशां करभाष्यमनुशीलयता बादरायणसि- 
दान्त उपसंहियते- 

न्रह्मेव उपनिषदां ब्रह्यसूत्राणां च दाशेनिकताया एकमात्राघारः। 
बादरायणेन प्रथमसूत्रे भथातो ब्रह्मजिश्चाघा' (१।६।९) एषं ब्रह्मणो जिकश्षासा 
प्रकटिता दहितीये "जन्माद्यस्य यतः" ( ९।१।२) व तल्लक्षणसुक्तम् । 
पत दि दरष्ट्यं बतंते यद्वादरायणेनेह ब्रह्मणः "सत्यं ज्ञानमानम्दं ब्रह्म! 
इति स्षरूपलक्चषणमदत्वा तस्य कायेलक्षणं ( तटस्थलक्षणं ) ददता एतवुू 
शो तितं यत्तस्य जिज्ञास्यं ब्रह्म अस्य जगतः चत्पादकादि बर्तते । शास. 
योनित्वात्! ( १।१।३ ) शरयत्र पुनस्तेनोक्तं यदेतदु ब्रह्मलक्षणं स्था श्रुत्या- 
धारम् । तेन ब्रह्म सवेथा शस्त्रैकसमधिगम्यमित्यायातम् । 

"जन्माद्यस्य यतः, एतत् जिज्चास्यन्रह्मणो लक्षणमिति शंकरेणापि 
चक्तम् बाद्रायणस्येतत्कायेलक्षणप्रदानेनेतन्ताटपयं यत् ख॒ परम्परान- 

१. शुदद्धितमार्तण्डः १४-१६ 
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गतौपनिष्रदसशिदानन्दस्वरूपप्रतिपाद्कवाक्यानां भआवायेमात्रमेष स्व- 
भन्ये वातुं नेशत् › प्रत्युत ब्रह्मसूत्र चनया तस्येत्तत्तासपयमा सीद् यत् 
वेदिकवाक्यानां समुचितमथ दत्वा तद्धिरोधं दूरीक्ुवेन् तग्महस्त्वं स्पष्टो 
कुर्यात् । 

सांख्यसिद्धाष्तो हि बाद्रायणसमक्षमतिमहनत्वपृणेः भासीत् । 
एतच्चेतेन॑ब ज्ञातुं शक्यते यत् तेनास्य मतस्य खण्डनमतितीत्रया गत्या 
छृतं वतते । पदे पदे सांर्यसिद्धान्तमाक्षिष्य तेन स्वसिद्धान्तः संस्था- 
पितः। सांङ्यसिद्धान्तषादी हि ब्रह्मस्थानीयं पुरुषं कतोरममत्वा जड- 
भकृतिमेव कर्त्री ̀ मनुते पुरुषं च चेतनं कथयन्नपि निष्कियम् । बहवो 
वेद वेत्तारः अष्यस्यामेष सांख्यति बारघारायां भवन्त आसन्निति एतस्यां 
परिस्थित्यां सूत्रकारः ब्रह्मणि जगतः ककेत्वमरुकवा सांल्यस्योकबिचार- 
धारां निराकतु समरुचितममन्यत । एवमेव ‹शास्त्रयोनित्वात्, ( १।६।३ ) 
पतत्सु रचयित्वा तेनंतद्धोषितं यत् ब्रह्मणः पएतञ्जगत्कवृत्त्वं स्वंथा 
शरुत्याधारम् इति ब्रह्मेव जगतः कतं न कथमपि भ्रकरतिः । इत्थमेके- 
नेष सूत्रेण मनीषिणः सूत्रकारस्य लक्षणद्वयं सिद्धम्--एकतः तेन 
शुतिबाकयसंवेहो दूरतः; दितीयतः एष सिद्धान्तः समुपस्थापितो यत् 
उपनिषसप्रतिपाद्यपरमार्थसत्ता ानस्वरूपं च ब्र्रीव; तदेव च जगत 
कलै, इतयं जन्माथ्स्य यतः ( ६।१।२ ) अस्मिन् सूत्रे सखद्रूपस्य ब्रह्मण 
कारणता प्रदशिता | 

“दक्षते नोशब्दम्? ( १।१।४ ) इत्यत्र चेतनस्वरूपस्य ब्रह्मणः कारण 
तायास्तथा “भानन्दमयोऽभ्याघात्' ( ११।१२) इत्यत्र चानन्दस्वह्- 
पस्य ब्रह्मणो जगत्कारणताथाः अभिव्यक्तिः । ईश्वणकामयोश्वेतनगुण 
ष्वेन परकृत्यादीनामन्येषां तत्वानां जगत्कारणतायाः प्रश्नः स्वयमेष। 
पाहन्यते । पमेव 'नेतरोजु पपत्तेः ( १।१।१§ ) एतत्सुत्रमपि चेतनत्वेऽपि 
जीषस्य कत्वं वारयति । इत्थं च बिदुषा सूत्रकारेण जगतः कचत्वका 
रणत्वबिषयक खन्देहम पाक्य सचिदान्न्द( सश्चत भानन्द )स्वरूप 
स्येकस्येव नह्मणः कठत्वं कारणत्वं ज स्थापितम् , एतेन स्पष्टमेवदु 
यदस्य जगतः निभित्तभुपादानं नोभयं कारणं सषश्िचदानन्द्स्वह्पं 
बह्यब | 

संेपेणेत्थं ब्रह्मविषयिणीं स्वकीयां ` घारणामभिभ्यञ्य सूत्रकरेणापभे 
अरथमाभ्यायस्योत्तराद्ीयतन्तत्सुत्रेषु पतद्प्यभिभ्यक्तीकृतं यत् उपनिषत्सु 
अन्यत्रान्यत्रोपल्म्यमानाः वआानन्द्मयाकाशप्राणान्तर्याभिप्रभ्तयः सर्वे 
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शब्दा अपि ब्रह्मणो वाकाः । शुं प्रविष्टौ इत्यत्र हिव वनं ब्रह्य जीव. 
योरेमयोनिदेशं करोति । खम्प्रसादशाग्वः ब्रह्मवाचकः । अत्रेतवुद्र्ट- 
उ्यमस्ति यत्सूत्रकारस्य तात्पयंमिह शब्दद्वारा केवलं ब्रह्मणो नाममात्रस्य 
निदेशे नास्ति, अपि घु तदीयकतिपयगुणानामपि निर्देशे वतते । इत्यम. 
तत्पद्तिमलुसरता सुृष्रकारेण “भथातो ब्रह्मज्ञिन्चासा? इत्यत्र प्रतिपादि- 
तजिज्चास्यन्रह्मषिषयिणी निजघारणा परिपोषिता । = 

शंकरेण “जन्माश्स्य यतः” इति सुत्ने प्रतिपादितम्-- "यतः, इति का~ 
रणनिदंशः' भस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य भनेककतेमोक्तृसं- 
युक्तस्य प्रतिनियतदेशक्ालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनखाप्यचिन्त्यरज- 
नाह्पस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सवश्ञात् स्वेशक्तेः कारणादू भवति तदू 
ब्रह्मः" | एतेन स्पष्टमेतद् यत् शंकरस्याप्येतदमिप्रेतं यत् सूत्रकारस्य 
जिन्चास्यं ब्रह्म सर्वक्षं सर्वं शा्छिमच्चास्ते । अत एष च तत्कर्त्वम् भपि 
न व्याहन्यते । किन्तु शंकरानुसारं जिक्षाखासमन्वयो द्वाषपि निर्विशेषः 
अह्मणो श्योतको । 

(तत्तसमन्वयात् (१।१।४) इत्यस्मिन् सूत्रे शंकरःकथयति-इवं तु पर. 
माथि क, कूटस्थं, नित्य, ब्योमवत् खबेव्यापि, खबेबिक्रियारहितं, नित्यहप्र 
निरषयवं स्वयंश्योविःस्वभावम् + + + भतस्तदू ब्रह्म यस्य जिज्ञासा 
प्रस्तुताः । 

'तदनन्यत्वमारन्मणशाब्वाविभ्यः ( २।१।१४ ) इत्यत्र शंक्रेणेत- 
सपरदशेयितुं प्रायत्यत यदू ब्रह्मणोऽत्यन्तनि्षिंशेषस्वीकारेण “जन्माधस्य 
यतः, इत्यत्र भदशिता सूत्रकारस्य प्रतिज्ञा न भज्यते । किन्तु परबति- 
सूत्रेषु प्रदशितया ब्रह्ममीमांखय। न कथप्येतत्सुच्यते यत्सुत्रकारस्य त( 
त्पय॑ शंकराभिमतजिज्ञासया तद्भिमतशाक्ञखमनश्वयेन वा वतते । 

निम्बाकंस्वाप्येतदेव तात्पयेम्-- परमते तु जिह्लास्यो दुरुपपादः 
+ + + परमते तु विषयस्य दुनिरूपत्वेन शा्ञारम्मो व्यथं एव 
+ + + बिकल्पासहत्वात्, > इत्यादि । 

बल्लसभेनापि प्रतिपादितम्- "न च येन श्पेण रामन्वयो भमतान्तर- 
स्थैः विचारितः वथा भग्रषु सूत्रेषु निणेयोऽस्ति ।* 

= = 7 1 ज ज 

१. शां० मा० (अ्र° सूः० १।१।९) २. शां° भा (ब्र तू* १।१।४) 
० अ्र° सू शतिः २२, २२ निर भाष्यम् । 
४, तत्रेव अणुभाग्यम् प* ११५ ( चोग्यं० ) 
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इत्थं सूत्रकारस्य शंकरस्य च ब्रह्मजिज्ञासा भिन्नभिभ्ना बतंते। 
शंकरस्य ब्रह्मजिज्ञासा न कथमपि सूत्रकारस्य ब्ह्मज्ञिज्नासां निदि. 
शति । पतदनुपपत्तिभ्ुपपादयितुमेव शंकरेण सूत्रकारस्य ब्रह्म विषयक 
धारणां द्विषा विभक्त भ्रायस्यत । भानन्डमयाधिकरणस्यारम्भः शंकरस्येतद्- 
दविबिषषारणायाः स्पष्टतया परिबायकः । शंकरस्य स्वशन्दानुसारमेव नाद्- 
रायणस्यादिमानि दश सूत्राणि सवज्ञं, सवंशक्तिमत्- एवं जगतः जन्म 
स्थितिलयकारणमेव ब्रह्म निदिशन्ति । तच्च चेतनं न जडभकृतिकम् । 
एवं ब्रह्मसूत्रेषु निम्नां कितरीत्या तेन दिषिधन्रक्मणो निदशः कृतः- 
८'हिरूपं हि बह्म अत्रगम्यते, नामशपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्िपरीतं 
व॒ सर्बोपाधिषिवज्ञितम् ८ > एव्रमेकमपि ब्रह्य भपेक्षितोपाधिसम्ब- 
द्धं निरस्तोपाधिसम्बद्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यते 
इति प्रदशयितुं परो मन्थ आरभ्यते |” पएतद्प्रे पुनः स (भन्तस्तद्धर्मो- 
पदेशात् ( \।१।२० ) इत्यत्र कथयति--अपि च यत्र तु निरस्त सवविशेषं 
पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते भवति तत्र शालम् (अशन्दमस्पशमहषम- 
डययम्, इत्या । सर्बकारणतात्त विकारधर्मेरपि कैशिद्िशिष्टः । परमे- 
श्वरः उपास्यत्वेन निर्दिश्यते, 'सबेकमो, सवंकामः, सवेगन्धः, सवरसः 
इत्यादिना । इत्थं च शंकरेण सगुणनिगुणामयग्रह्मभेवः स्पष्टीकृतः । 
किन्तु यात्रत्तस्य निर्बिशेषन्रह्मणः प्रश्नः तावत् सूत्रकारद्रारा “जन्मा- 
द्यस्य यतः, इत्यत्र प्रतिपादितत्रह्मणो लक्षणं न तेन सह कमपि सम्ब- 
न्धं स्थापयति । । 

आरम्भणाधिकरणे शां करस्येतत्कथनं यत् "जन्माद्यस्य यतः, इत्या- 
दिसूत्रकरेण सांख्यादिमतनिराकरणायोपन्यस्तम् किन्तु तल्लक्षणं 
केवलं सगुणमेव ब्रहम निर्दिशति । तश्येश्वरत्वं, सर्ष्षत्वं, स्व शक्िमचवं 
चेत्यादयः परमाथतो ब्रह्ममः षक्तुं शक्यन्ते । अबिथापरिच्िद्धिन्नमेव 
हि ब्रह्म ईैश्वर-स्वंज्ञ.सवं शक्तिमद् दि शब्दे कच्चारयितुं शक्यते--'तदे- 
वमबिद्यात्मकोपाधिपरिणच्डदापेक्षमे वेश्वरस्येश्वरत्वम् सवद्कत्वम्, (सवेश 
क्तिपन््वं च परमाथतो विधथयापास्तसर्वोपाधिस्वरूपं आत्मनि इशित्री' 
शितश्यसर्वज्ञत्वा दिभ्यवहार डपपद्यते [* शंकरस्येतत्कथनानुखार सूत्र 
कारनिर्िष्टं ब्रह्म ोतयति तथा अन्विमसूत्रम् (भनावृत्तिः शब्दात्? 
( ४।४।२२ ) तकंसंगत्या अपरमेव सगुणमेव ब्रह्म सूचयति । किन्तु 
एतस्य निर्दशं न किमपि सुश्रमेव करोति नापि च कस्यचिदपि सूत्रस्य 

१. शां० भा० ( २।१।१४ ) 
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भाष्येण शंकर एव इमं माषं परिपोषयति । अतो नेष सूत्रकाराभिमव- 
सिद्धान्तः स्वीकलु शक्ष्यते । 

सम्पूणेव्रह्मसूत्रपयेवेक्षणेन न स्पष्टतया इयं प्रतीति जोयते यत् 
सूत्रकारेण प्रथमाध्यायस्य (अथातो धमं जिश्षासा' इति सूत्रे ब्रह्मणो जि- 
ज्ञासा कृतवा । "जन्माद्यस्य यतः, इत्यत्र जगत्कारणत्वं तस्यासाधारणं 

लक्षणसुक्तम् । 'हध्तेनोशब्दम्' । "कामाख्चनानुमानापेक्षा, ५ १।.।१८ ) 
इत्यादिषु च जगतः भ्रकृतिकारणतां निराकबंता नेतरोऽनुपपत्तेः 
( ९।१५१६ ) इत्यादिषुजोवस्य जगत्कारणता निराकृता । 

दहितीयस्मिन्नभ्याये सूत्रकारेण पएतत्स्पष्टीकृतं यद् ब्रह्म जीषयोरन- 
न्यस्वेऽपि जीवपेश्षचया ब्रह्म भधिकम् । पएतस्यैतत्कारणं यतल्ीषः कस्मि. 
न्ित्समये आत्मनः अहितं स्वयमेव रोति । तस्य न्रा शत्वं ब्रह्मणः 
सम्बन्धेन न स्वातन्त्रयेण । स कतो भस्ति तथापि ब्रह्माघोनः। 

तृतीयस्मिन्नभ्याये सुन्रकारेणेतस्परदरितं यन्निऽकामजञ्यक्तिः ब्रहमज्ञाना- 
ज्ञानावाप्रियेोभ्यं शरीरं कथं प्राप्नोति । तथा चतुथोभ्याग्रे एतदुक्तं यत् 
ससाघनन्रह्मन्ञ(न साहाय्येन अयं जीवात्मा अर्चिरादिमगंढास नह्याबि- 
गच््रति । ततश्च स न पुनरावत्तते । 

एतन्तनिर्दिष्ट चरं यद् यावद् ब्रह्मसूत्राणामनुशीलनस्य भ्रशनस्तावत् 
शंकरनुसारं निर्विशेषस्य निशुणस्य निरुपषेः, पथं सविशेषस्य 
खशुणत्य, सोपाधिकस्य च ब्रह्मणः अन्तरं बद्रायणसूत्रषु 
प्रत्यक्तया न ुत्राध्युपलभ्यते। भस्य किषियत्य स्ंमकत्वपूणे- 
सूत्राणि कृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे उपलभ्यन्ते । पएतद्धिकरणं “न 
स्थानतोऽपि परस्योभयल्िगं सश्र हिः इत्यत आरभ्य दशना” ( ३।२। 
११.२१) इत्यत्र समाप्नोति । भत्र श्रह्मणः स्िशेषत्वं निर्षिशेषत्व- 
य्ुभयात्मक्ं वेत्यस्य विवेचनम् । अभ्रिमाधिकरणं, श्रकृतैताबस्वं हि 
प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः, इत्यतः प्रारभ्य भरतिषेधाच्चः। ( ३।२। 
२३-३० ) इत्यत्र समाप्नोति, यत्र सबिशेषनिर्धिंशेषोभयात्मकतान्यतम. 
रूपत्वनिषेधपूषकमेतन्निधोरितं बतते यदू अहम नैताबदेव भपि तु एताब- 
तोऽप्यधिकं बतंते। इत्थं चास्मिन्नधिकरणे रहस्यपूर्णेस्य न्रह्मणो भिवे. 
चनम् । 

सबेभरथममिदहतद्ेचिश्यं यदेतानि पूर्बोक्तसूत्राणि स्बिषयानुरूष- 
नामके "साधनाभ्यायेः सूत्रकारेण स्थापितानि । हिन्त्वेततेषामन्रोपस्थिः 
तिबास्तबिकतािषयसूचनाय न केनापि भाष्यकृरेण लेखनी व्यापारि- 
तेति अस्माभिरपि तत्स्थित्यनुसारमेष तानि विवेचयिष्यन्ते। इमानि 
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सूत्राणि अत्यम्तास्पष्टाथौनि प्रतीयन्ते । बतंमानोपलब्ध भाष्येषु चेतेषां 
स्वमत्यलुसारं तद्रवनाकारोबिभिन्ना जथोः कृताः । अधिकरणेषु चयत्र 
कुत्र संप्रन्थनमप्येतेषां बिभिन्नरूमुपलभ्यते | 

शंकरेण प्रथमाधिकरणे ( ३।२।११-२१ ) इत्यत्र ब्रह्मणो निर्विंशेषत्थं 
विवेषितम्। तत्र तस्थैतत्कथनं यत् यस्मिन् समये जीवात्मा समस्तो. 
पाधिषियुक्तः संजायते तदानीं ख ब्रह्मणा सदैश्यमवाप्नोति । तस्य 
स्वरूपविवे्नमस्मिन्नधिकरणे श्रुतिषाक्यसादाय्येन कृतं बतंते । शंकर- 
स्थेतत्कथनं यत् उभयविधं श्ुतिवाकयमुपलग्यते--"खन्त्युमयलिगाः 
श्तयो ब्रह्मविषयाः, सवंकमो, सवेकामः,* इत्येवमाद्याः सविोषलिगाः 
( सबिशेषग्रह्मथोतिकाः ) "अस्थूलमनणु इत्येवमाधाश्च निर्विशेष. 
लिंगाश्च ( निर्बिशेषन्रह्मबोधिकाः ) एवमुभयविधन्रह्मविषयकश्ुतिवाकषयेषु 
सत्यु किमाघ्यु श्रुतिषु उभयक्तिणं ब्रह्म प्रतिपत्तब्यगुतान्यतरक्लिगम् । 
यद्यपि भन्यतरल्िगं ददापि किं सबिशेषमुत निर्विशेषम्? इत्येवमाशंक्य 
शंकरः स्वयममिषन्ते- न चेक धस्तु स्वत एव ॒शूपादिधिरोषोचेतं तद्धि. 
परीतं चेत्यवधाररायतुं शक्ष्यते । यदि चेत्थं कथ्येत ॒यन्निरविंशेषमपि रह्म 
उपाधिकारणेन सविरोषं संजायते तदप्ययुक्तम् ; एकमे बस्तूपाधि- 
संयु्तमिति हेतोः न कदापि परिषरतिंतस्वभावं षस्त्वन्तरं भवितु 
महेति । न हि स्वश्छः सन् स्फटिको जपापुष्पालक्तकाश॒पाधियोगाद्- 
स्वणट्यो भषति भत्युत स तथैव पूषोबस्थो षतंते; भस्वच्छताभिनिवेशस्य 
्रममात्रत्वात् , उपाधीनां चाबिद्या्रत्युपस्थापितत्वात्। भतश्चान्यतर- 
लिगपरिपहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्य प्रतिपत्तव्यप् » 
न तद्विपरीतम् । सर्वत्र हि ब्रहप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 'अशब्दमस्पशम- 
रूपमनग्ययम्रः इत्यादौ भपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते । 

एवं ह्मणो निरिं शेषत्वं निदिंश्य अपरे (न सेदादिति चेश्नप्रत्येक- 
मतद्नात् ( ३।२।१२ ) इति सूत्रे शंकरेण तदेष प्रतिपादितम् । तथा 
ततः अप्र षिस्ठृतां व्याख्यां छुवौणः तस्य निवि शोषत्वमेबोदूचुध्य 
साकारबोधकवाकयशंका इत्थं समादिताः-'अयापि स्यात् ; यदुक्त 
निर्विकल्पकमेव ब्रह्म नास्य स्वतः स्थानतो वा उमयल्लिंगलमिति 
तन्नोपपश्यते कस्मात् ? भेदात्; भिन्ना हि प्रतिकिथं ब्रह्मणः आकाराः 
खपदिश्यन्ते “चतुष्पाद् न्रह्ष, षोडशशलं ब्रह्म, त्रेललोकयशरीरवेशवानरः 

१, छा० ( ३।१४।१६ ) १. ° ( ३।८।८ ) 
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शब्होदितं अहयः इत्येवं जातीयकाः । तस्मात्सविशोषत्वमपि ब्रह्मणः 
अभ्युपगन्तव्यम् + + + अन्यथा हि निर्विशोषमेव मेदशास्नं प्रसण्येत' । 
पतश्चेत्थं समाहितम् -श्रत्युपाभिभेदं शमभेदमेव ब्रह्मणः भावयति 
शालम्? । इत्थं ब्रह्मणो निर्विशेषत्वं द्रढयता शंकरेणास्य सूत्रस्य 
ठयाख्यान्ते एतस्रतिषादितम् , "अतश्च न सिन्ञाकारयोगो अद्यमणः शासख्रीय 
इति शक्यते वक्तम् । मेदस्योपासनार्थत्वादमेदे तात्पयोत्' । 

ततः अग्रे अपि वेवमेकेः ( ३।२।१६३ ) पतत्सूत्रम् अभेवबोधनाथं 
ततः पूर्वोस्थापितमेदशंकानिन्दा्थं च बिरवितं बतंते- अपि चेषं 
-मेददशेननिन्शा पूवंकमसभेददशनमेवेके शाखिनः समामनन्ति- 

मनरैवेदमाप्रञ्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेक पश्यति? ॥ 

दिध्यो ्यमूतंः च्पुरुषः, इत्येवमादीनि बाकयानि निष्प्रपंचन्रह्मात्म- 
वत्त्वप्रघानानि । तस्मादेवं जातीयकेष्ु वाक्येषु यथाश्चतं निराक्ारमेव 
ह्य अवधारयथितव्यम्' | 

कातदा आकारबद्िषयाणां श्रुतीनां गतिः? इत्यस्य समाहितिः 
श्रकाशवर्चावैयथ्यीत्? ( ३।२।१४ ) इत्यत्रेत्थं कृता बतंते--यथ। सौरः 
चन्द्रमसो वा प्रकाशो बियदूढयाप्यावतिप्रमानः अंशुल्याथुपाधिसम्ब- 
न्धात्तेषु ऋलजुवक्रादिमावं भरतिपद्यमानेषु तदूभावमिव प्रतिपथते तदाल 
म्बनो ब्रह्मण आक्ारषिशेषोपदेश खपासनार्थो :न बिङध्यते, पएवमवे- 
यथ्यंमाकारबदून्रह्यविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति । न हि वेदबा. 
कयानां कस्यचिद थषन्त्वं कस्यचिदनथेवस्वमिति बक्तुं युक्तं॒॑प्रमाण- 
त्वाबिशेषात्? । भगवता भादिशेषेण परमाथंसारे भष्येतदेवेत्थं भरति. 
पादितम्- 

यदूदहिनकर एको विभाति, सलिलाशयेषु सर्वषु । 
तद्त्सकलो पाधिव्यबस्थितो भाति परमात्मा ॥ 
जन्मबिनाशनगमनागमममलखम्बन्धबजितो नित्यम् । 
आकाश इव घटादिषु सबोत्मा स्ेदोपेतः* ॥ 

एतवग्रे (भा च तन्मात्रम्, ( ३।२।१६ ) एतदपि ब्रह्मणो निधिश. 
षत्वं प्रतिपादयति (दशयति चाथो स्मयते च ( ३।२।१७ ) एतदपि 
अतिस्सृतिप्रामाण्यपुरस्सरं न्षणो निर्विशेषत्वमेष द्रढयति, तथेव “अत 

१. क० ( ३।१५) २० सुं° ( ६।१।२ ) 

३, प छा० १३ ४. तत्रेव ५१ 

६ ब्र 
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पव चोपमा सूयेकादिवतः तथा (भम्बुवदम्रहणात्त न तथात्वम्, ( ३।२। 
१८१४ ) इमे भपि सूत्रे तेनेब बलेन व्याख्याय शंकरः श्रृदधिहाष- 
कत्थम्? -( ३।२।२० ) इति सूत्रे प्रतिपादयति जलगतं हि सू्प्रति 
बिम्भं, जलबृद्धौ बधते जलहासे च इतति, तच्चकलने चलति वद्देव 
भिद्यते इत्येवं जल्धमोलुयायि भवति न तु परमार्थतः सूरयेश्य तथाः 
त्वमस्ति एवं परमाथतोऽबिङतमेकरूपमपि सद ब्रह्म दे्ाद्यपाभ्यन्त 

मौवात् मजते इव रपाधिषमोन् वृद्धि्वासादीन् एवभुमयोदंशन्तदा- 
छौन्तिकयोः सामंजस्यादबिरोधः । अन्ततः "दशनाच्च ( ३।२।२१) 
इति सूत्रे (पुरश्चक्े दिपदः पुरश्चके चतुष्पव्ः । पुरः ख पश्च भूता पुर 
पुरुष आविशत्, । “अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य इत्यादिश्रति- 
वाक्य प्रामाण्येन तमेव पश्च दृढीकृत्य अन्ते "तस्माभिर्विंकल्पकेकल्िग- 
मेव ब्रह्म न उभयक्लिगं न बिपरीतल्िगं चेति सिद्धम्” शत्युपंहरन् 
बरह्मणो निबिकल्पकत्वमेव स्थिरीकतबान् । 

आलोचना- 

एतेषां सूत्राणां शंकराभिमता व्याख्य। नोपयुक्ता प्रतीयते, एतत्सूत्रा 
थौनां सामंजस्यं हि सूत्रकारद्वारा प्रतिषादितचरसूत्रार्थेनं भवति । पएत- 
स्मिभ्सामंजस्ये उपेष्ठिते पि नेतदस्वीकतु शक्यते यदेतदीयाथौ 
तत्सम्बद्धाः भओपनिषदोक्तयश्च अत्यन्तदचुदु राृष्टतात्पयोः । तथा दहि 
न स्थानतोऽपि परस्योभयक्लिगं सवत्र हिः ( ३।२।११ ) भस्य सूत्रस्य 

सर्वत्र हि, इतिशब्दयोः व्याख्या शंकरेरोत्थं कृता, (्रह्मस्वरूपभ्रति 
पावनपरेषु, "अशाब्दसस्पशैम्*“ "इत्यादिषु निरि शेषस्येवोपदे शात्, । 
किन्तु सुत्राक्षरानुपष्यौ न कथमप्ययमथेः भभिव्यल्यते न चापि "सर्वत्र 
हि इत्यस्यायमथः अस्मिन्नध्याये अन्यत्र छुत्रापि वा खकनज्ञो्तरमीमांसा 
शास्त्र समुपलभ्यते । "खेत्र॒भसिद्धोपदेशात्ः ( १।२।१) इत्यत्र स्बेत 
भ्रथममुपलम्यमानः अपि सवत्र-शब्दो नेदमर्थंको येन च शंकरपक्ष 
पष्टीक्रियेत । इत्थं च तस्य शब्दस्य निर्बिंशेषन्रहमप्रतिपादनाथ तथा 
भूतमथ शंकराभिनिवेश एव निगमयति । कि च ब्रह्मणो निर्विशेषत्व- 
भ्रामाण्येन इदु धृतस्य 'अशाब्दमस्पशम् `" "इत्यादिभतिषाक्यस्योत्तराद्धेम् 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवम्, इत्यादि शंकरपक्षवैपरीत्येन ब्रह्मण 
सषिशेषत्थमेष प्रतिपादयति । एत्वातिरिश्य एकदा ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे 

१. ब्ु° २।५।१८ २. छा ० ६।३।९ 
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संस्थापिते तद्पिमसूत्रस्य “अशूपवदेष हि तत्मधानत्बात” ( ३।२।१४ ) 
इत्यस्य वैयथ्यांपत्तिः, पूवं सिद्धान्तित एव पश्च; अत्रापि पुष्टीक्रियते इति 
पुनरुक्त्या वेयथ्यंम्, कि च, अस्थूलमनणु" इत्यादिप्रामाण्येन निविशेष- 
स्येव ब्रह्मणः सर्वथा स्थीकत्या तदनन्तरमेव तत्रैव ब्हदारण्यके तेनैष 
ऋषिणा याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितस्य तस्यैव ब्रह्मणः प्रशाधिषदत्व-सूयौ- 
चन्द्रमसद्ावाप्रथिवीधारकत्व-विश्षाठत्वादिणम खम्पन्नत्वस्य सवथा अव. 
देलनमिति एकतरपश्चस्वीकारः सबेथा दोषपूणेः । भतः "अस्थूलमनणु"? 
इत्यादि प्रमाणेन शंकरस्य केवलनिर्बिशेषामर्ो न भरामाणिकः । 

ˆ श्रह्मणो निर्विंशेषत्वभरमाणे शंकरेणोदधृता, “आकाशो बै नामरूपयो- 
हिता ते यदन्तरा तदू "जक्ष" एषा भतिरत्यन्तं स्पष्टा । अस्या एत. 
तात्य यज्नामरूपनिवोहकत्वं ब्रह्मणो धमे: येन ब्रह्मणः सबिरोषत्वं 
नितं स्पष्टं संजायते । हिन्रवेतत्किचिद् विचित्रमिव प्रतिभाति यत् 
शंकरः इमां श्रतिं स्वपक्षस्य ( निर्विंशेषत्वस्य ) पुष्टो दन्तवान् । सुण्डकोप- 
निषदः उद्धृता, "दिष्यो मूतं; पुरुषः ख बाह्याभ्यन्तरो शडजः, एषा, 
श्रतिरपि ब्रह्मणः स्था निर्विशेषत्वं न प्रमाणयति । "अमूत पुडषस्य' न 
कथमप्येतत्तात्पयं यत्तस्य कापि मूतिनं षतंते किन्तु एतदेव तात्पयं यत् 
तस्य कपीयत्तापूणौ मूर्तिन षतंते । ख हि दिव्यो बाह्याभ्यन्तरहूप- 
स्ति । इत्थं चेतद्धाक्यमपि निर्विशेषत्वं सषेथा विरणद्धि । 

धन्तिमं वाक्यं बृददारण्यकोपनिषदः भस्त, (तदेतद् ब्रह्म भपूरषेम् 
शनपरम् अनन्त रमबाहयमयमातमा ब्रह्म सबोलुभूः* अत्रत्यः 'सीनुभूः' 
एष शब्दः अपि शंकराभिमतसबेथा निर्विोषन्रह्मविरुद्धः, यः सवौनुभविता, 
यत्र॒ च सबोनुभविशृत्वधर्मो वतते कथं स॒ स्वेथा निर्विशेषो वक्तुं 
शक्यते † एतदतिरिच्य अस्मिन्नेव प्रसंगे ब्रह्म “सर्वषां भूतानामधिपतिः, 
शयं हरयः अयं वै दश च सह सदस्ञाणि च बहूनि भनन्तानि" शन्यरो 
मायाभिः पुरूष ईयते, “हपं शूषं प्रतिहपो बभूव एतदुक्तम्, पएतेन 
स्पष्टमेतत् शंकराभिमतं ब्रह्मणो निर्विशेषत्वं स्वेथा भनुपयुक्तम् । 

श्रकाशवच्चावैयथ्यम्? इत्यस्मिन् सूत्रे शंकरेण स्वयं प्रतिपादितं 
यत॒ “न हि वेदवाक्यानां कस्यविदथंवन्त्वं कस्यविद्नथेवग्स्वमिति युकं 
प्रतिपत्तुम् प्रमाणत्वाविशेषात्" । छिन्त्वत्र केवलनिषिशोषत्वे तवापरः 
तदुरि न समथयति । 

१० छार ८।१४।१ ६. भुर २।१।१३ 

द. ° २।५।९९ 
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इत्थं चैततस्पष्टं यत् याव त्सृत्राणां श्ुतिषाक्ष्यानां च सम्बन्धः वावत् 
अस्मिन्न धिकरणो शंकरस्य निबिशेषत्वप्रतिपादनं न न्यायसंगतम्। 

द्वितीयाधिकरणस्य ( ३।६।२२-२० ) (्रकृतैताबच्वं हि प्रतिषेधति 
ततो ब्रवीति च भूयः, एतत्सूत्रन्याड्याया उपसंहारः अपि तेन प्रायः 
पतदूमाषाथंकभाष्येणेव छतः, तस्मादु ब्रह्मावंसानोऽयं प्रतिषेषः न 
शमावावसान इति भभ्यवस्यामः । तात्पयं चेदं यत् बृहदारण्यकोप. 
निषदि, रे वाब ब्रह्मणो रूपे मूतं चामूतं च मत्यं "चामत्यं च-` । एत. 
दुपक्रम्य पंच महाभुतानि द्विषा विभ्य तदनन्तरम् पुनः, अथात भददेशो 
नेति नेति, इत्युक्तम् । अपे शंकरेण (तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति 
जिक्षासामहे" एन दुत्व। अन्ते तस्मादू ब्रह्माबसानोऽयं प्रतिषेधः इत्यादि 
प्रतिपाद्य शंकरण दक्तोभयद्पं निषिध्य पएतत्सुत्रसाश्ाय्येन केवल. 
चेतन्यश्क्मण भारेण स्त्रकीयाद्वेतबादस्थापनस्य चेष्टा कृता| 

एवं श्रुतिवाकयानुशीलनेन स्पष्टमेतदू यत् उपनिषत्सु दिबिधं षाक्ष्य- 
भ्ुपलभ्यते-सबिशेषन्रह्म५तिपादकं निविशेषन्रह्मप्रतिपदक च । किन्तु 
शंकरः सबिशाषन्रह्मप्रतिपादकश्चुतिषाकष्यानि हपसनामात्रोपयोगीनि 
कथयति । सा बोपालना भविश्याजन्या । कितु शंकरेण केन शाषारेण 
चष सिद्धान्तः स्थापित. अस्य न किमपि प्रमाणम्। भस्य भेदस्य प्रति 
पादकं हि न षाद्गायणस्य किमपि सूत्रम् । छिव, पएतदुमेदप्रतिपादनेन 
शं श्रः स्वश्टोयैतदुक्तर।प बहिभूतः संजातः या तेन `भ्रकाशबच्चावै- 
यथ्यीत्, इत्च्तरेत्यं नर्द “न हि वेदवाक्यानां कस्यचिदथवस्वं 
कर्यचिद्नथवत्तवमिति युक्तं॑प्रतिपत्तम् , प्रमाणत्वाविशेषात् । अतश्च 
यदि केषां[ब च भरतिवाक्यानां महस्वहीनत्वमभ्युपगम्येव तदा स्वथं 
शंकरह्वारा स्थापतनि यभानुसारं भिरोषात्मकश्रुतिव।क्यानामविदूरीभूते 
विरोधे तेषु पारस्परिकसामञ्जस्यं नोपतिष्ठेत । पतदेव काठिन्यं बाद्- 
राययोन “कृत्स्नप्रसत्तिनिरवयबत्वशब्दकोपो षा, ( २।१।९६ ) इति सन्दे्- 
सुत्थाप्य “भतेम्तु शब्दमूलत्वात्, ( २।१।२७ ) इति सूत्रेण समादधता 
एतत्स्पष्टीकृतं,--“ख बिश्वडद्धिश्चबिदात्मयोनिक्षः कालके गुणी सबे- 
विष्यः," तथा "निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवथं निरंजनम्? येन च 
तस्य निष्क्रियत्वे निश्कलत्वे भवयवरदहितत्वे अपि च जगतोऽभिन्ननिमि- 
तोपादानकारणत्वं सिध्यति । तस्य स्वेशक्तिमतः परमेश्वरस्य हृते न 
[1 य णिति गि 

१. शुर उ० ९ ३।१ ९. शवे ६।१९ 

३. तत्रेव तदेष 
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किमतप्यषम्भवम् । तस्य सिद्धिः केवलेन तकण केषलया ब। युक्त्या न 
मवितुम्ेति इति तत्ते वेद एव निशरौन्तं प्रमाणम् । 

शंकरेण यद्यपि भतेस्तु शब्दमूलत्वादित्यत्र एतत्स्वीकृतं यत् शब्द् 
मूलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्द्रियप्रमाणकं, तथथाशब्दमरेगुपगन्तव्यत् , 
शब्दश्च उभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति, "अङ्खत्स्नप्र क्कि निरयः 
घत्वं चः | 

अचिन्त्याः खलु ये मावाः न तास्वकेण योजयेत् । 
प्रकृतिभ्यः परं यश्व तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥ 

तस्मात् शभ्दमूल एष अतीन्दरियाथयायात्म्याधिगमः । इत्थं ब्रह्मस्व- 
रूपे अचिन्त्यस्वभावयुक्ते स्वीश्ते सूत्रकारानुसारं न कथिदपि कायकारण. 
विरोधः अवशिष्यते । एनमेव प्रतीयमानविरोधं स ( ३।२।११-२०) 
एषु सूत्रेषु निराकृतवान् । 

"तद्ढ्यक्त माह हि” (२।२।२३) एतत्सूत्रं ब्रह्मणः अव्यक्तत्वं चोषयति । 
छन्तु न तस्येषा अबोधगम्यता निर्विंरोषत्वहेतु हेत्यप्रेण सूत्रेण, अपि 
च संराघने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्” ( ३।६।२४ ) इत्थनेनेवेत्थं स्प्टीङता 
वतेते यत्संराघनकानञ ब्रह्मणः साक्षात्कारो जायते । ब्रह्मणः स्था निर्षि- 
शेषत्वे संराधनकाले @ साक्षात् क्लियेव । किष, पतत्कथनं स्वेथा 
भसंगतं यत् संराधनकाल्ते साक्षाल्कियमाणम्िधाजन्यर् , शंकरेण 
हि स्प्रयमेवायं ज्ञानप्रसाद् उक्तः इति तस्व प्रापाणिकखमनिबोधम्। 
इत्थं चेतत्स्पष्टं यटसूत्रकार पएतत्स्वोकरोति यद् ज्ञानप्रसातेन भमक्ष्त्याबा 
विना ब्रह्म अव्यक्तम् । ज्ञानप्रसादेन भक्त्या च तदुञ्यक्तं संजायते इति 
संराधनकालिकदशेनं प्रामाणिकम् । 

शंशरानुसारं ब्रह्मणो निर्दिशचेषता न कथमपि सुत्रकारम्मवा। 
'सबेपिता च तदशनात्, (२।६।३०) तथा 'स्वेधरमो पपत, [ २।१।१० ] 
अनयोः सूत्रयोः करमशः तस्य सकंशक्त्युपेवुत्व-सर्वेधर्भो पपत्तिस्धयोः 
प्रदशेनमेवेतद्विषयकं प्रमाणम् । “आत्मनि चेषं विनित्राश्च हि' (२।१।२त) 
एतत्सूत्रमपि ब्रह्मणो बिचित्रशाक्तिसम्पन्नत्वभुदू घोषयति । 

(डमयहग्रपदेशाद हिङुण्ड वत् ( ३।२।२७ ) एतत्तूत्रमप्येतदेष 
प्रमाणी्कषेत् प्रतीयते । निम्बा्वर्कमयो रप्येतदेव मतम् । नन स्थानतोऽपि 
परस्योभयलिगं सत्र हि" ( ३।२।११ ) इत्यत्र एनदूबोषितमस्वि यदू 
भद्यणः डमयलिगत्वं नौपाधिकम् । श्रुतिस्शविभ्रशतिखबेशासेषु हि घषत्र 
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ब्रह्मणः उभयलिगत्वम्-नित्यश्चुद्धगुणातीतमुक्तस्ष भावत्वम् , सबेकवौत्थं 
स्वंगुणात्मकतवं च- इतथं दविधिषहपत्षं प्रतिपादितमुपल्ञभ्यते । भत एव 
निम्बाद्ेणापि स्वमाष्ये "सवत्र ब्रह्म नि्दाषत्वस्वाभाविकगुणात्मकत्वाभ्यां 
युक्तमाम्नातम्" । “उभयब्यपदेशादहिक्ण्डलबत्, इति सूत्रे अस्यैष 
ूर्वोक्ततूत्रस्य सोदाहरणभ्रामाणिकता परिलक्षिवा छता प्रतीयते अथौत् 
यथा कञ्चित्स जु कृण्डलाकारं चो मयं रूपं स्वामाविकतया धारयति 
तथैव रीत्था ब्रह्मापि स्वेषच्छानुसारं विविषानि रूपाणि धारयति । न 
चेष बिषारः अद्वितीयः । बल्लभेनाप्येतदेवेव्थं प्रतिपादितं--यथा सपे 
ऋजुरनेकाकारः शुण्डलश्च भवति तथा ब्रह्म स्वरूपं सबेप्रकारं मक्तेच्टया 
स्फुरति । तस्मात्खकलबिरुदधघमोः मगबत्येव बतंन्ते इति न कापि 
श्रुतिरुपवरितार्थति सिद्धम्* ।' छपनिषटघ्ु एष एव विषयः, “अपाणि- 
पादो जवनो बहता, .अणोरणीयान्" महतो महीयान्, (तदे जति. 
तन्नैजति" “आसीनो दूरं "व्रजति, इत्यादिभिः प्रतीयमानविरोधातम- 
कश्चुतिवाक्येरपि स्पष्टीृतो बर्तते । 

एवमभ्युपगमे स्वेशुतिषिरोघः निराक्रियते तथा तन्तच्छ्ुतिवाक्य 
भ्रामाणिकतया लचिन्त्येश्वयेयुक्तं ब्रह्म तदू ब्रह्म भरति भक्तानां हृदयेषु 
अपारभक्त्यंङ्करः उत्पशते । 

रामानुजनिम्बाकौवपि एतेनैव समतौ । शंकरस्य नि्विशेषाप्रहस्य 
बादरा यणसूत्रः न कश्चिदपि खम्बन्धः प्रतीयते । एतस्यतङेव प्रमाणं 
यन्न केनापि वेदान्तवेत्रा अयं शंकरस्य नि्विशेषसिद्धान्तः सूत्रकारस्य 
सिद्धान्तः प्रतिपादितः। 

इत्थं च स्पष्टमेतदू यदू बाद्रायणानुसारं तदेव निर्विशेषं ब्रह्म सवे- 
घमयुक्तम् । उपनिषत्पु हि तत् एव एकं ब्रह्म अगणितविकद्धधमयुक्कं भ्रति- 
पादितम् धस्ति । अतो व्याघस्य सत्यवेदानुयायित्वेन, वेदान् प्रस्यत्यभ्त- 
नद्धालुतया च न तथाभूतादास्तिकादेतदाशास्यते यदेकबर्गीयं श्रुति. 
वाक्यं प्रामाणिकं मत्वा स बगौन्तरोणश्रुतिबाक््यानामप्रामाणिषत्वं 
स्वीक्ुयोत् । आम् , यदा तत्समक्षं सिंमपि वितेषास्पद्ं वाक्यसुपगच्छति 
तदा स भरतिवाक्षयान्येवाभ्रयति । एतश्च तेन “शरतेस्तु शब्द भूलत्वादि- 
त्यत्र स्पष्टीकृतम् । 

१, नि° मा” (२।६।११) २. न्मा ( ३।९।९२७) 
३. श्वे ३।१९ ४. तत्रैव २।२३० 
४. ईय ५. ६ कट० १।द० 
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इत्थं च वादरायणेनैतत्प्रतिष्ठापितं यत्तस्य जिज्ञासितं ब्रह्य विचित्र 
शक्तिसम्पन्नं सत्स्वकीयज्ील्ञामात्रायेव एतण्जगदू रचयति इति तत्तस्य 
कलु । शंकरस्य एतन्मतं यदेतब्जगन्न ब्रह्मककेकमपितु भबिधाजन्यम् । 
यतो हि जगदेतद् वैषम्यनैषृण्येन परिपूणं बतेते। अत्रापि शंकर, सूत्र 
कारपद्धतेषेहि भूंतोहटश्यते । एतस्य विवेचनं सूत्रकारेण “वेषम्यनेषृण्ये 
न सापेक्षत्वात्" "इत्यस्मिन् सूत्रे कृत्वा भन्ते जगस्रवाहस्य भनादितां 
अ्रमाणीड्कबेता जीवकमोनुसारमेब ब्रह्मणा तत्फलं दीयते इति स्पष्टीकृतम्। 
अत्र भयं प्रश्नः सभ्मुपतिष्ठते यदू “यदि जगसप्रवाहः अनादिस्तदा श्रह्य 
रवनामेव कस्य करोति यस्य प्रतिपादनं “जन्माद्यस्य यतः, इत्यत्र कृतं 

` बतंते” इति । तस्य समाधानं बादरायणेन संश्षप्त्या “डपपश्चते चाच्युप- 
भ्यते च, ( २।१।१३६ ) इति सूत्रेण "अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरणः" 
इत्यादिभ्रतिवाक्येश् छुवेता “स्ेधर्मो पत्तेश्च, ( २।५।१० ) इति सूब्रह्मारा 
ह्मणः सवघर्मोपपन्नता स्पष्टीकृता । इत्थं भरत्येकासामंजस्योपस्थितौ 
सूत्रकारः श्रतिषाक्याभ्नित्या तजिरास्थत् । शंकरस्तु रबंभूतस्थते 
अषिधामाभ्रयति तन्मते तु बेषम्यनैण्ययोः कथ्ितप्रश्न पव न समुष- 
तिध्ठते । यतो हि ब्रह्मकतृत्वमाविध्कमिति तत्फलदावुत्वमप्याबिथकम् ; 
जीषात्मा भपि च भविद्याजन्यः इति ब्रह्मप्रदत्तपुखषुःखादिफलमोक्ठृत्व- 
 मष्यधिकांशतः अषिद्याजन्यम् । किन्तु ब्रह्म कथमबिश्यया सम्बध्यते 
भस्योन्तरं सूत्रेषु न छत्रापि ससुपलम्धं भषति शंकरेणापि नास्य कशथिदू 
हेतुः भदशितः। ; 

€ 

निष्कषंः--एतत्सवेविवेचनेनेतत्समायातं यद्वादरायणेन यस्य ब्रह्मणः 
जिक्षासा छवा यस्य च भ्रुतिबाक्येः समन्वयः प्रवर्तः तत् स्ेधर्मो- 
पपन्नम् , स्वेशक्िसम्पन्नम् ,> तच्च संसारस्य स्वतंत्रं" ककु, +संदषे 
च । तूच जीवात्मद।षमुक्तम् , भहश्यत्वादिगुणयुक्तं च । नतङ्भष- 
बत्, *अन्तयोभि, प्रछ्तिमायाऽबिद्यानिः, तदुगुणैः, तत्सम्बन्धेश्च 

१. कृट० १।६।१८ २. सर्वधर्मोपपत्तश्च ( २।१।३२७ ) 
३. सर्वेपिया च तदशंनात ( २।१।२७ ) 
४, अन्माद्यस्य यतः ( १।१।३ ) 
४५. अता चरा चरभ्रहभात ( १।१।९ ) 

६. घंमोगभ्राप्तिरति चे बेशेभ्यात् ( १।२।८ ) 
७. अदटश्यत्वादिशथुणणो धर्मोक्तेः ( १।१।२१ ) 
८. ङपोपन्यााश्च ( १।१।१३ ) 
९. अन्तर्याम्यविदेवादिषु °“ -( १।६।१८ ) 
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रहितमिति निशुणम् ! भानन्दमयं च भतत् । निषेषात्मकथति- 
धाक्ष्यानि तस्मिन् लौकिक गुणानां निषेधं छुवेन्ति न तु दिव्यगुणानाम् । 
स्वकीयलीलामात्रायैब तदू आत्मानं जडजीवात्मकजगत्रपे परिषतंयति" 
थापि “निरवयवं तिष्ठति । जीवात्मभ्यस्तत्तत्कमोनुखारं तन् फलं 
प्रयच्छति किन्तु न वदधीनम् । ईश्वरावस्थायां तज्ञ वैषम्यनेधृण्यादि 
दोषैः संयुष्यते । तच्च केवलं शब्दमूलकम् । श्तयः तत॒ सबेवयापकं 
प्रतिपादयन्ति | अस्य प्राप्तौ जीषात्मनः पुनरावृत्ति नं जायते । तच्चै- 
कमनाथनन्तं च । हश्यमानमदश्यमानं च स्मेव तत् , वाचो मनसो 
वा तद्गो चरम् । शंकरस्य जरह्मधिषयकः नेति नेतीति निषेधात्मकसिद्धान्तः 
बादरायणस्य न केनापि सूत्रेण समध्यते । तस्य सिद्धान्तः नेति नेतीति 
अभूत्वा नद्येवेद्ं “खवेम्' “भात्मेवेदं सबेम्› इति प्रतीयते । 

».भ्रकृतेतावत्वं हि अतिषेषति ततो रवीति च भूयः ( ३।९।२९ ) 
- श्नन्दभयोऽभ्याषात् [ १।१।११ | 

. लोकवत् टीलाकेबल्यम् [ २,१।३२ ] 
द्मात्महृतेः परिणामात् [ १।४।२६-२७ ] 

. श्ुतेस्ु शग्दमूरत्वात् [ २।१।१७ | | 

. अनादृत, शब्दात् अनादसिः शब्दात [ ४।४।९९ | 

, ° २।९।१द ८. छा ० ७।९५।९ @ ~ ^< ० ७ ७ ~ 



स्मः अध्यायः 

( बन्धो मोक्ष ) 
परिचयः- 

जह्यसूतरप्रसुखभाष्यपंवकानुसारं ब्रह्मजीवजगद्ादिविषयो गताध्यायेषु 
निरूपितः । तत्तद्धिषये बाइरायणस्यापि प्रतीयमानं मतं सयुिश्रति- 

` प्रामाण्येन प्रदर्शितम्, किन्तु न केषलं ब्रह्मसूत्रालो चनात्मकषिषये अस्मिन् 
निबन्वे एव अपि तु सवेस्मिन्नेव दशनशाखे बन्धमोक्षस्वहपकारण- 
विवेचनमन्तरेण तत्स्वेमेव पूर्बोक्तमपूणेमेव स्यादिति प्रयुखमाष्यकरा- 
भिमतबन्धमोक्षविवेचनपूषेकं बादरायणो क्तन्रह्मसूत्राभिमतमोक्षः अस्मिन्न 
ध्याये निङ्ूपयिष्यते । 

मायाचिदचिदादिषिवेचनं तत्तद्धाष्यकारामिमतं पृषं छतम् । 
तत्र मायया परिणामेन च सष जायमानः जितः सम्बन्धः स पव बन्धः 
संसारबन्ध इति भावः । स ब अहमज्लः, अहं देही, इत्येषमनुभृयते । 
तन्मूलक एव्र च भयं सुखदुःखानुभवः। तथा च श्रुतिः-नदहवें 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप तिरस्ति१। तत्र पदाथौ पव प्रस्येकं 
घुखदुःखमोहस्वरूपा, इति सांख्याः पातंजलाश्च । एतत्तेषां तात्पर्यं यदू 
भोच्छः श्ुभकर्मोदये पूरसंस्कारबशात् पदाथेगतः सुखदूपो गुणो दुःख- 
मोहाबभिमूय प्रादुभवति । अघ्युभकर्मोदये च दुःखकरूपो गुणः इतराव- 
भिमूय प्रादुभवति द्रयोरपि कमेणोरनुदये मोहः भ्रादुभेवति । वेदान्तिनां 
नये तु नैते पदाथः सुषठदुःखमोहस्वहपाः किन्तु तसरयोजकाः। घुखा- 
द्यस्तु मनसो इृत्तिविशेषाः । ते च पूवंसंस्कारवशात्तत्तत्पदार्थज्ञानात् 
तथा तथा आबिभषन्ति तिरोभवन्ति च । 

सुखदुःखयोर संस्पशं एव च मोक्षः । तर्स्वहूपस्य तु बिमन्नमता- 
नुसार भिन्नत्वेऽपि सर्वषां सिद्धान्तः प्रायः अत्रेव प्यंवस्यति । शत्यं च 
मूलाज्ञ।ननिवृत्तौ स्वस्वहूपाधिगमो मोश्च॒हइत्यद्वैतवादिनाम् , सवक 
ञ्यति।रक्तानां स्बेक्षत्वादीनां परमात्मगुणानां प्राप्रियौथात्म्येन भगव- 
रस्वहूपानुभवश्च मोक्ष इति रामानु जीयानाम् , जगसव्कुत्वलदमीपतित्व- 

१, छा० ८।१३।१ 
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शरीवत्सभ्रापिरदितं दुःखामिभं पृण सुखं मोक्ष इति माभ्वानाम् , एतवद्ैत- 
देतादिमतमेतन्तात्प्ेकमेष । 

 देतुविवेचनम्-- | 
तत्र बन्धमो्देतदुःखसुखस्पशेस्य आहारनिद्रादिभिः सह प्राणिमात्र- 

सामान्ये भपि देहेनिदरियषिरशिष्टो मनुष्य एव । पवंभूतो विशिष्टः प्राणी 
यस्मिन्नेका नेसणिकवि।शाष्टता बर्तते यया ख प्राण्यन्तरापे्षया गण्यते, 
मनुष्यस्य खा षिशोषता कटठोपनिषदा हत्थं निर्दिश्यते । “यश्च प्रेयश्च 
मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः भेयःप्रेयसो्िवेक पष 
मनुष्यस्य वैशिष्ट्यमिति भाषः । अनेनेषव कारयोन भन्याग्यपराण्य- 
वेषया मनुष्यो भेष: भवबुष्यते । अनयोः त्रेयःभ्रेयसोः परिभाषा 
भगवता शंकरेण *गीतामाष्ये इत्थं प्रतिपादिता बतंते (विद्याविषयं 
जेयः प्रेयस्तु भविदाका्यम्" । इत्थं सीपुत्रघनादिप्रियपदाथोनां नाम 
प्रेयः, मानवमात्रवास्तविककल्याणस्वलपमोश्षस्य च नाम भयः । 

अगणितवारान् मानबारमनो ध्वनिः तदसत्प्रहृत्तीः बिरुणद्धि, मान- 
वीयवैषयिक्प्रृत्तिस्तं प्रेयः प्रति समाकषेति । भाण्यारिमकमदृत्तिश्च तं 
भ्रेयः अनुसंकेतयते। तथापि सर्ेदेष सः प्रेयसः शपेक्षया भेयः एव न 
गृह्णाति । अज्ञानी तु सेदव प्रेय एव श्रणीते तस्मादेव च दुखमवाप्तु- 
माशास्ते । किन्तु क्चानी जनः श्रेय एव भाधिक्येनावगत्य तदेव बणीते 
भ्रेथसः स्थानं प्रेयसे दत्वा न कथमपि कस्यापि सुखसंभषंः । प्रेयो हि 
अन्धद्ेतुः यश्च मोक्षदेतुः। 

भयश्च मनुष्यस्य जीवनाचारयोः परमः पुरुषाः । मनुष्यश्च यावत्क- 
तंड्याकतंब्यविवेकं कतु समर्थः तावदेव मनुष्यः । विनष्टे च तत् 
कतंभ्याकततेव्यथिवेके सः भ।प ततक्षणमेष मनुष्यपदबीतो बिन्नश्यति 
इति तदानीं स न पुरुषाथयोग्यो नापि च तदधिकारी भाकलय्यते 
(तावदेव पुरुषो यावदन्तःकरणं तदीयं कायोकाये षिवेकयोग्यं तद्यो- 
ग्यत्वे नष्ट एष पुरुषो भवति, पुरुषाथोयोग्यो "भवतिः । 

भरेयः प्रेयसः खबंवा भिन्नम् । तद्धिवेक पएव च मानवबेशिष्ट्यम् 

१. गीता शांकर भाष्यम् १३।द् 
१, तत्रैव १२।६१ ( अत्र पुरवा्ंशाब्दो वेदान्तखिदान्तसुकाव्यां प्रकाशा 

नन्देनेव परमपुडषाये परुक्तः ) | । 
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यश्च क्लौकिकाभ्युदयाकांक्षी ख प्रेयः प्रत्येव भ्रवतेते । भभृतत्वाभिलाषी 
छु शरेयः प्रति प्रवतेते- | 

धन्यण्ट्रेयोऽन्यतुतेष प्रेयः ते नानार्थे पुरषं सिनीतः । 
तयोः य भाददानस्य साघुभेवति हीयतेऽथोत् य छ प्रेयो "वृणीते ॥ 
तथा, “यः प्रेयसोऽदहयम्युवयागततत्वार्थी पुरुषः रवतते । 
तत्र भयः सत्यम् , प्रेयश्च भविथाजन्यत्वान्मिध्येवि यः प्रेयःपरि- 

त्यागपू्बकं भयः भनुप्रबतेते स कल्याणमबाप्नोति वदितरश्च ततो 
वन्च्यते- | 

(तयोहित्वा अविद्यारूपं प्रेयः, य एव ॒केवलमाददानस्योपावानं 
कुबेतः साधु शोभनं शिवं भवति । यस्त्वदूरवर्शी बिभूढोऽसौ नित्यात् 
पारमाथिकात् पुरुषाथौत् च्यते" । 

्रेयःपदायेः क्षणिकः इति तन्निमित्तकठं स्ेसुखमपि क्षणिकम् । 
सुखं त महत्तममपि क्षीणं सं जायते इति स्वगपुख्लमपि अस्थायि, ज ततः 
विषयोपभोगसुखम ; श्षीणे पुण्ये सत्युलोकं विशन्ति पएतदस्येब योतकम् । 
भौतिकपदर्यिरेश्वरैश्च मनुष्यो. न कदापि सन्तुष्टः संजायते । तानि हि 
सर्वाणि परिमितानि कल्यवतौनि, स्वल्पातिस्वल्पानि वचेत्यल्पा इधिकाय 
दृष्णा हत्पद्यते । सैष च वृष्णा खबौन्थमूलम् , अल्पस्याषिकशष्णाहेतु- 
त्वात् दृष्णा च दुःखबी जम्* 'अधिकाधिकसम्पत्तिङ्ञोपत्रादिप्राप्धिः मनुष्याय 
न शाश्वतं सुखं प्रयगक्जति “न वित्तेन तपणीयो मनुष्यः+ अतः अनन्ताः 
त्मानुभव एव शाश्वतघुखोपलभ्ये एकमात्र साधनम् भ्यो बं भूमा 
तदेव *युखम्! । 
 नआत्मज्ञानादतिरिक्ते नान्यत्र छरुत्रापि निरतिशयश्रेयः समातिः 

सम्भवति । भतः शाश्वतानन्देच्छुना साधकेन, विगतविषयस्गहुष्णेन 
भूत्वा शनन्तात्मानन्वानुभवावाप्तये सततं वेष्टितथ्यम् (नन्यवात्भज्ञाना- 
न्निरतिशयशेयः साधनम् , तस्माबू बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रि 
याणि निबतेयेत् धात्मनि भक्षय श्युखार्थी । 

१, कट ० १।९।१ ३. तत्रव शां भार 
द. शां० भा० ( क° उ० १।६।१ ) 
४.शां० भा० ( छार डन ७।२३।१) 
५ कठट० हन १।१।६७ १. छार ७।९२॥१ 

७. शा० भा० ( गी° ५।३६१ ) 
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अन्यान्यप्राणिनः प्रेय एव अनुवतंन्ते जीवनधारणाय इन्द्रियाणां 
चृष्तये च ये यदावश्यकमवगरूङन्ति तदेव धिना विारमनुधाषन्ति, 
इत्थं च प्रेयसः प्राप्तये भप्रेयत्तः परित्यागायेव च तेषां कमभेरणा 
अवतीति तद्िपरीतम् भप्रेयसः संयोगः प्रेयसश्च वियोग पव तेषां कृते 
दुखम् तेषां सवे रागद्धेषादयः प्रेय पव निभिततीकरस्य भरकटीमवन्वि 
अयःस्वरूपम् एतस्मात्सबेथा भिन्नम् । प्राणिसाधारणचेतश्च न तदनु 
विकसितं संजायते। 

मानवमानसं यत्तो यतो विकसति तावदेबोत्तरोत्तरं तत्र भेधःप्रेयसो 
दशान स्पष्टं सं जायते । तस्य बुद्धिविकासस्य निम्नस्तरेषु मानवोचित- 
भेयोलिप्सापेक्षया भन्यप्राणिनामिव पभरयोलिष्सेव भाचिक्येन प्रषधेते। 
पतदेव कारणं मन्मनुष्यः प्रायः; शेयः परित्यञ्य प्रेयः अनुधावति 
किन्तु तदानीमपि स भेयःप्रेयसोमभ्ये भेदमवश्यमेवावबुष्यते । किच, 
एको मनुष्यो यच्द्धेयः भवनुभ्यते अन्यस्तदेव भ्रयः भाकलयतिः 
कि बहुना, स एवैको मनुष्यो यद्वस्तु एकदा श्रेयः कलयति तदेवान्यवा 
अन्यावस्थायां वा अश्रेय, अवनुष्य परित्यक्तुं शक्नोति तथापि तयो 
भदः तदुदये सद्। तरंगायते । भेयःप्रेयसोश्च इन्दवो पस्थितौ एत मान 
बान्तःकरणे एको नैतिक आध्यारिमिकश्च संघषेः समुत्पद्यते । पतदृदन्- 
कारणेनैव मनुष्यजीषने अनेकसमस्याः सदा समुद्धबन्ति । भनेनेव 
कारणेन तभ्जीवनं साघनामयं भवति । भन्यत्राणिष्ु भ्रेयः प्रेयसोने 
न्द्र इति न ते साधनाधिकारिणः। 

मानबप्रकृतौ च॒ साधारणप्राणिग्रबृत्तिमानबोचितप्रेरणयोङभयोवेत- 
मानत्वेन मनुष्यो न प्रेयो बन्धनं परित्यक्तु समर्थः नापि च शरेयस 
आदशेभस्वीकन्तं पारगः इत्थं प्रेयः भेयसोः सामंजस्यं स्थापयितुमशक्यु 
वतस्तस्य हृद्ये बतेमानः प्राक्ृतिकसंषषः न चिरं प्रशाम्यति । 

मानवबुद्धिः भयसः आदश निरूपयन्ती आदौ प्रेयस्येष धयः अनुस. 
न्धत्त; एवमेतस्सिदधान्तआयाति यत्सुखमेव बास्तषिकं त्रयः किन्तु सुख- 
मेव दुःखमिभितमस्थायि च भवति तावदेष तदश्रेयः इति स्थायि) 
गम्भीरम् अभिन्नितं च सुखमेव भयः । नान्यत् किचित् । प्रेयसश्च भेयसः 
स्थाने स्थापनेन न कदापि शान्ति.प्रीति-साम्यतिघ्ठा भवितु बेषम्य- 
प्रतिद्रन्दरितादीनामेषाभिन्द्धिः। 

किन्त्वस्य भेयघः पानिः छतो भवितुं खन्भव्रतीति प्रश्ने इदमेव 
मह्षिघामान्यकथनं यत् मनुष्याणां प्राणेषु प्रेयोरदहितस्य भेयसः अनु- 
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संधित्सा हत्पादिता तत एश्र मनुभ्यः धेयः सन्धानमपि प्राप शक्नोति । 
हेव च परमं चरमं चं सत्यम् । तस्य ज्ञानेन ब न किमप्यन्यदु ज्ञात. 
व्यमषशिनष्टि तस्य प्राप्तौ च नान्यत्किमपि प्राप्रबयमवशिनष्टि। 
तञिजज्ञासेव च बास्तविकी वेदान्तविषयिणी ह्मजिज्ञा्ा तामेव 
च ब।द्रायणः (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इत्यत्र प्रारभ्य अनाब्रत्तिः शब्दात् 
भनाघ्रृत्तिः शब्दात्? इत्यत्र पयथ्येबसाययन तत्परमचरमतन्त्वाधिगतो 
एव ज्ञानस्य परमसा्थंकता, कर्मणश्चेकान्तिकपय्येवसानम् , भोगस्य 
चात्यन्तिककरताथता । एवं सर्वषां भावानामेकस्मिन् मश्टाभावे नित्यभ्रवि- 
छया प्रेय-भरयसोः सामंजस्यं च वतते । | 

चतुधौ विभक्ते इमे पव प्रेयः्धेयसी भय-धमकाम-मोक्षस्वस्पे 
मानव जीवनस्य सुख्यलदथपुरष्ाथत्वेन भारतोयशास्त्रेषुपदिश्येते । 
मोक्षश्चात्र अन्तिमो मसुष्यज्ीवनस्य सवश्रे्ठश्च पुङ्षार्थो बुभ्यते । 
एवायं परमपुरुषाय उक्तः । बादरायणेन तु '“पुरषार्थोऽवः शब्दादिति 
बादरायणः, ( ३।४।१ ) इत्यत्र पुरुषाथेशब्दःपरम पुरुषार्थ प्रयुक्तः, किन्तु 
शाल्मन्तरेषु पुरषाथेपरमपुरषाथंयोः पूर्वोक्तबिभागो दृश्यते । 

जीषनस्य स्थितिः कतिपयसाघनेषु निभिमतिं । तत्र मानवजीषन- 
साधनेषु भो जनवस्रगरहादि जुखुयम् । सामूदि करूपेण तदेव घनं सम्पत्ति 
बो ख्यते ' सम्पत्तिलेन्धापि विनश्यतीति प्रकृत्या एषापि मनुष्यस्येच्छा 
भषति यत् सामाजिकव्यवस्था एवंभूता भेत् थजीवनसम्पत्त्योः सुषा 
रतया रक्षायां न कापि बाधा भवेत् भावश्यकतानुखारं खम्पत्तिश्वा््येत, 
किंच, मानवमात्रस्य इयं प्रषलतमेच्छछा भवति यदहं स्वास्थ्यसम्पस्योर 
धिकाधिकोपयोगं कुयोम् । एतदथ सम्पत्तेरुपाजंने तद्रक्षणव्यवस्थादिषु 
च परिवतंनं मवति किन्तु इषट्धाया मूलरूपं तथेव शाश्वतं तिष्ठतीत्ये- 
तञजीवस्य प्रथमलदयापरनामा भर्यरूपः पुरुषाथंः उच्यते | 

प्राणिमात्रेषु प्रायः एवंमूतेबान्याप्येका भ्रबलेच्छा मवति या कामे 
खल्लोच्यते पएतत्संलग्नेव सन्तानेच्छा भषति यत्र पितरौ भार्मनः रूपा- 
न्तरं दिदन्तेते । यथा नात्मनः स्थास्थ्यसम्पत्तयर्बिकासस्य प्रबजेच्छा 
भवति तथेव सन्तानस्य।पि क्रियते । एष पुरुषाथेः कामः कथ्वते | 

परिस्थितिविशेपेषु मनुष्यः समाज।दू बदिस्तिठतु नाम कंचित् 
कालम् । छन्तु सामाजिकत्वेन स खमाज एव स्थातुभिष्छति, ख एव चं 
तस्मे रोचते । किच, मनुष्यस्वभावस्य सन्ति कति पयप्रवृत्तयो याः 
समाजे एव सफलाः खम्भाष्यन्ते । तदहिकासाबसराप्राप्तौ व मनुष्य 
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चसित्रमपूर्णमेव स्यात्। दयोदारताजदानुमूति सदिष्णुतादिगुण। एवंभूता 

गुणा येषां विकासो न समाजादन्यत्र त्रापि सम्भवति । यतो हि ख्व 

एव स्वस्थाथकामसिद्धि वां छन्तीति अधिकाराणां कतव्यानां च छंखलाः 

संज्ञायन्ते । तत्र यदन्यैरस्मामिः सह कतंभ्यं, यच्चास्माभिरन्येभ्यो लभ्यं 

तदस्माकमनिकारः। यच्चास्मामिरन्यैः खद कतव्यं यच्वान्येरस्मज्ञभ्यं 

तक्स्माकं करतण्यं किन्तु कतंब्यमेव अधिकारं रक्षति। अतः सखडजने नाबश्यं 

स्वक्तंडयाधिकारौ विचारयितभ्यो । 
मानबहृदये निज्ञकतेव्यावबोषनस्य परिपालनस्य च दढभावना- 

घुस्थितौ आत्माथेकामयोः स्थानमभ्रधानं कतंश्यपालनस्य च त॒त् नेष्टं 

संज्ञायते । तत् शर्वश्च यो निजाथेकामौ यावन्माच्रायामेव विस्मत्त शाक्लु- 
यात् ताबन्मात्रायामेव कतंब्यपालने ख सफलो भवेत् । इत्थं च कतंध्या- 

बगतिस्तत्पालनं च पतवुद्रयेन जीवनस्य प्रषानेन लदयेण भवितन्यम् । 

अयं पुरुषार्थो षमः । 

जिज्ञासा भस्माकं चिन्तस्य स्वामाविको धमेः। अहं कः { किमिदं 

छुतश्चोत्पन्नमेतडजगत् १ क मया सर्वेः पदार्थश्ान्ते गन्तव्यम् ? पतत्सबो- 

तिरिक्ठमपि किमपि वेतनं बतंते न वा? प्वंमूता विचाराः प्रकृत्या 
मनसि उत्पध्न्ते तेषां समाघानस्य प्रबलेच्धा च जायते । पतत्खबबिघा- 

ज्ञानस्य ज्ञानेनापसखतिः । जगतः, स्वस्य ज रूपस्य परिचितिरेतभ्भनु- 

घ्यस्य भर छतमं लदयमित्ययं मोक्षः परमपुरुषार्थ बा कथ्यते ` इयमात्मनः 

सा परिस्थितिर्यत्र ख तैलोक्यं तदधेमवं तदन्तनिविष्टं ब्रह्म च समः 
वाप्नोति किन्तु न सारल्येन भपि तु भात्मानं विनाश्येब । 

पुखषाथंबतुष्टयस्येयं संक्षिप्रातिसखंधषिप्ता रूपरेखा । तत्राथत्रयस्य 
प्रेयोषरगे चतुर्थस्य च धयोवर्गे स्थितिः। दाशेनिकदष्ट था बिभिन्नेकोश- 

निके मोक्षयोः स्व.स्वसिद्धाम्तानुखारं षिभिन्नानि लक्षणप्रयोजना- 
नयु्ानि । तथापीहास्माकं ब्र्मसूत्रमाष्यकारपंचकेनेव कायं तेषां च 
मुख्यतो मोक्तेणैव सम्बन्धः । स च ब्रह्मसूत्रस्य चतुथोष्याये विवेचितः 

इति तन्मतानुसारं मोक्षसिद्धान्तम् पाथंक्येन विवेचयद्विबादरायणमतेन 
तदुपसंहारः क्रियते । 

चकर 

तत्र प्रथमपादे जीबन्पुकेवेणेनम् । नह्मन्ञने संजाते फलमोग- 
हपकायेपारन्भातयूेमेव पूरवंहृतपुण्यपापयोनोशो भवति । ब्रहम 

१, ब्र* सू ४।१।१३२-१५ 
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ज्ञानानन्तरं यत्कमे क्रियते न वदू ऋह्यषिदं स्द्रशति । ब्रहमङ्नानिनः 
भरारम्धकर्मणां यावन्न विनाशः तावत् स॒ शरीरं धारयति । कमेभोगा- 
नन्तरं च *शरीरिनाकते परमपदं सम्पशते । अग्निहोत्रादीनि व 
नित्यकमीणि ब्रह्मविदेतद्थं करोति यत्तानि ब्रह्मज्ञानावाप्तौः उपयोगीनि । 
साधारण्येन सूत्रकारस्य अयमेव सिद्धान्तः किन्त्वयं सिद्धान्तः शंकर- 
मतेन सर्वथा षिरदः। तस्येदं कथनं यत् कमं शरीरादि च प्रत्येक- 
मबिद्याजन्यम् । ब्रह्मज्ञानेन भविद्या विनश्यति अतः अविद्याया षिनाशे 
कारणकायौनन्यतासिद्धान्वानुसारमविथाकायेस्वरूपाणां शरीर.-कमोदी.- 
-नामपि चावश्यं विनाशेन भवितव्यम् ; न हि कारणाभावे कथमपि 
कायेस्य स्थितिः सम्भवति । किन्त्वेवं स्वीकारे जोवन्मुकेरसंभाषना 
स्पष्टा संजायते । विद्योदये हि अभिथाकूपं कारणं निजकायेशरीरादिनेष 
विनश्यति, ब्रह्मविच्च तल्लक्षणत्रह्मपदवीमवाप्नोति । यद्येषा परिस्थिति. 
नं स्बेथा अस्मदज्ुभवविरद्धा स्वीक्रियेत तदा विकल्प्यं समक्षमुप- 
तिष्ठते पूणेख्येण ब्रह्मज्ञानावाप्तेरभाबः येन न कथमपि जीषन्मुच्िः 
सम्भवति; भथ च यदि ब्रह्मज्ञानावा्धिः संजाता तदा शरीरादि, यस्चा- 
विद्याबिनाश।नन्तरमपि स्थितं वतते, न अबिदाकायम् । पएतेनेतत्मति- 
भाति यत शरीरादिस्थितिन्रह्मज्ञानानन्तरमपि भवति । अन्तरं तु केवल- 
मेतदेव यत् ब्रह्मज्ञानानन्तरं ब्रह्मबिद् कमेभिस्तद्धेतुकशरीरादिभिश्व 
निलिपः तिष्ठति । नूनं स कमं करोति किन्तु तानि कर्माणि वस्यामूत्वा 
ब्रह्मण एव भवन्ति । 

अत्र एतद्बधातध्यं षतंते यत्सूत्रकारेण (तदधिगम इत्तरपूषौशयोर 
श्लेषविनाशौ तदुष्यपदेशातः ( ४।१।१३ ) एतस्मिन् सूत्रे शशलेषशम्द् 
भ्रयुक्तः । एतेनेतत्तस्य तात्पय यत् व्रह्मिदि न कथमपि कमं प्रभवति । 
स स्बथा ` असंगः संजायते । इत्थं यद्यपि ब्रह्मबिदू जीवति, प्रत्येकं 
कायेमपि करोति किन्तु सत्कमोणि भसत्कमोणि षा न तं शिल्ष्यन्ति | 
ख प्रारन्धकमोणि मोक्तुमेव भाणिति । जीषन्मुक्तविषये सूत्रकारस्य इय 
मेष घारणा प्रतीयते । शंकरेण स्वयमेतन्निर्दि्टं यत् एष सगुणविद्याया 
भ्रसंगः । निगुणविश्ायां चेतत्कथनस्याबश्यकतेब न बतंते--'सगुणासु 
तावद्विथासु विथते एव बिघानप्**- --- निशुणायां तु विद्यायां यदपि 
विानं नास्ति तथाप्यकत्त्रीत्मबोणात् कमेप्रदाहसिद्धिःः 

१, भोगेन त्वितरे कपयित्वा खम्पदथते ( ब. स्- ४।१।१९ ) 

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याये तदशनात् ( ब. स्. ४।१।१६ ) 
शां० आ० (न° सू° ४।९।१६३) 
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छन्दोग्योपनिषद्येततप्रतिपादितं षकेते, "यथा पुष्करपलाश -आपो न 
श्लिष्यते एवमेवंविदि कमं न + ज्िप्यते, 'तथथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं 
प्रदूयेतेषं हास्य सवं पाप्मानः प्रदूयन्ते । य एतदेवं विद्धान् अग्निहो 
जुहोति 2 तथा, 

(क्षीयन्ते स्वेकमोणि तस्मिन् श्षटे शराषर' | 
एषं "ज्ञानाग्निः सर्वेकमौणि भस्म पात्छुरुतेऽजन'* ॥ 

इत्याविश्ुतिस्म्रदिष्वपि ज्ञानोत्तरकालङ्तपापकमंभिक्लौनिनो निति. 
प्रता स्पष्टतया प्रतिपादिता बतंते । भतः श्ुतिस्मतिषु ब्रहमज्ञानानन्तरं 
लोकसंभरहाथं क्रियमाणश्याषहारिकचेष्टायां संजायमानातुषगिकपापानां 
तेन ( ज्ञानिना ) सदह स्था भसम्ब्धस्य पूर्वक्ृतपापानां सर्वथा विना. 
शस्य च कथनात् एतदेव निश्चायते यत् पर ब्रह्मपरमात्मनः प्राप्त्यभन्तरं 
तस्य सिद्धपुरषस्य पूवेङ्कतपापानां सर्बेथा नाशो मधति । उत्तरश्च सह 
तस्य न कथमपि सम्बन्धो जायते, पापकर्मभिरिषेव पूर्वोत्तरपुण्यकर्मभि- 
रपि जीषन्भरुक्तावस्थायां तस्य ज्ञानिनो न कथिद्पि सम्बन्धस्तिष्ठति । 
सः भतीतो भवति । 

इदानीमत्र अवश्यमेवायं सन्देहः सग्रुपतिशते यत् ब्रह्मविदः पूर्वोत्त- 
रसबेपुण्यपापविनाशे तदसंबद्धतया कथं शरीरमवतिष्ठते। शरीरस्थि- 
तिहि कमंफलभोगायेब । क्ञानानन्तरं शरीरषिनाशे तु ज्ञानोपदेशकाभा- 
बार्सम्भ्रदायपरम्पश बिनश्येत् । भस्य समाधानम् , “भअनारन्धकायं एव 
तु पृषं तदवधेः, ( ४।१।१५ ) इत्यत्रेत्थं कृतं षतंते यत् अनारम्धफलभोग- 
रूपकायोणमेष पापपुण्यानां बिनाशो ब्रह्मज्ञाने सति संजायते । श्रुतिषु 
हि तेषामेव पूषेकृत पापपुण्यादीनां बिनाशो निदिष्टो ये स्वफलदानाय 
धनुन्मुखाः सन्तः संचितावस्थायामेवासन् । येषां प्रारन्धंकमेणां फल- 
मोगाथ तेन विदुषा शरोरमुपलम्धं न तेषां विनाशोनिदिषटः। (तस्य 
ताबदेव चिरं याबन्न बिमोदये भथ +खम्पस्स्ये, भर्थौत् तस्य ताबदेव- 
विलम्बः यावत् प्रारड्धस्य नाशो भूत्वा दे्पातो न जायते । 

„. इत्थं धृतौ प्रारन्धक्षयपयेन्तं ज्ञानिनः शरीरस्य स्थितिः प्रतिपादिता 
बतते । प्रारज्धकमेबिनाशानन्तरं च ब्रह्मषिव्ः शरीरं नश्यति । 

१, छा° ५।१४।६ १. तत्रैव ५।१४।३ 

३० भ २।९।८ ४. शोता ( ४।३७ ) 
न" छा० ६।१४।द् 
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इत्थं विदुषः पू्वंकृतसंचितकमोणि हु ज्ञानाग्निना भस्मसाद् मबण्ठि, 
क्रियमाणक्ममिश्च न तस्य कश्चित्सम्बन्धः इत्यवशिष्ट्चमाञ्चमप्रारब्ध- 
कमौणि भोगेन विनाश्य श्ञानी पुरषः परमपदमवाध्नोति पएतदेष (भोगेन 
५५ क्षपयित्वा सम्पद्यते, ( ४।१।१६४ ) एतस्मिन् सूत्रे स्पष्टीकृतं 

| 

द्वितीयपादस्य प्राथमिकेषु षट् सु सूत्रेषु शारीरकतन्त्वानां क्रमिक 
विनाशस्य प्रक्रियां प्रतिपाद्य सप्तमसूत्रे पतत्खिद्धं छृतं यत् स॒त्युकाल्त 
प्राणमनइन्द्रियेः सहितो जीवात्मा स्थूलशरीराभिगेच्छन् सूदमपंव- 

, भूतानां समुदायस्वरूपे सूद्मशरीरे तिष्ठति । पताबत्पयन्तं साधारण. 
मलुष्यस्येवैव विदुषः पि गतिः । तदनन्तरमष्ठमे सूत्रे एतजिर्णतिं 
यत् साधारणजनास्तु सवंकारणस्वहपपरमेश्वरे भ्रलयकाल इव स्थित्वा 
परमात्मनो विषनालुघारं फलमोगाथं शरीरन्तराणि धारयन्ति, किन्तु 
ब्रह्मबिडजनो ब्रह्मलोकं गणुछ्वति । नषमतः पएकविशसूत्रं यावत् सुदम- 
शरीरस्य सिद्धिः कृता पवं द्वादशतः षोडशसृत्र॑ याबत् एतत्परतिपादितं 
घतते यत् ये महापुरुषाः जीवनकाले एव ब्रह्म साक्षात्छुवैन्ति, ते ब्रह्म 
ज्लोकमगत्वा अत्रैव ब्रह्मणि ज्लीयन्ते । “तदोकोऽग्रञ्वक्लनम्०' पतस्मिन् 
खक्तदशे श्लोके ब्रह्मलोकं गच्छतः विदुषः पुरुषस्य विषये पुनः विष्वारं 
्रारभ्यैतसतिपादितं यत् विद्धान् नहयविद्याप्रभावेण इदयस्थपरमेन्धर- 
कृपया वचानुगरृदीतः सुषुम्नाद्वारा ङभ्व गच्छेन् असतत्वं प्राप्नोति । 
छान्दोग्यभ्रुतिरेतदेष प्रतिपादयति “शतं व्वेका च हृदयस्य "नाढ्यः?- ˆ 
इत्यादि । 

. चठुथोभ्यायस्य तृतीयपादे ब्रह्मविदारमा देवयानमारगह्यारा येयः 
स्थानैः गण्छयति तद्वणेनानन्तरं बादरायशोनो्तं यदन्ते ख न्रह्य भवाप्नोति 
ततश्च "न स पुनरावतेते' तत्रहि ख षास्तबिकस्वरूपेणः सम्पन्नः, समस्त. 
अन्धनरदितः सर्वथा शुद्धो दिव्यो बिभुः-बिकारदितो विज्ञानमयश्च" 
जायते । तल्लोकावाप्ती कथं ख तत्रत्यान् भोगान् युक्ते पतदपि, "संक 
ल्पादेव तश्कुतेः, ( ४।४।८ ) अत्र॒ बादरायणेन प्रतिपादितं यन्भनोरूप- 
दिव्यनेत्रेः स ब्रह्मलोकस्य समस्तकामान् पश्यन् रमते-- "मनः भस्य 
दैवं चक्षुः खवा एष दैवेनैतेन च्चुषा मनसा एताम् कामान् पश्यन् 
रमते" एषा छ्रान्दोग्यश्चुतिरप्येतदेब प्रतिपादयति । एतेन स्पष्टमेतदू यदु- 

१, छा० ८।६।६ १. सम्पथाबि्मावः स्वेन शब्दात् 

३. प्खः प्रतिज्ञानात् - ४. कार ८।१६।१५ 

2० ब्र 
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पासकात्मा तल्लोकस्य सकलमोगा् संकल्पेनैव भुक्ते इति शरीरस्यापि 
आवश्यकता तत्र बतंते । तद्नुभवाथं ¦न वेध्यस्मिन् विषये बाद्रायणेन 
बदरिजैमिनिमतानुखारं शरीरस्य भावाभाबात्मकोमयसम्भावनामान्य- 
ताया एवमीजित्यं प्रदशितं यत् यथा स्वप्नावस्थायां विनापि स्थूलशरीरं 
मनसैष समस्तभोगानां क्रियमाणः उपभोगः इश्यते तथेव बाद्रिमते 
नरह्मलोके शरीरं विनापि समस्तदिष्यमोगोपभोगः सम्भवति । जेभिनि- 
मतानुसारं च भुक्तात्मा शरीरेण तथेव तान् भोगान् मुक्ते यथा जाप्रद्- 
वस्थायां खाषारणो जनो बिषयाननुमषति, यथा बा एक एव अग्निरनेकेषु 
परिब्याध्य ताम् खबौन् प्रकाशयति तथेतैक एष मुकात्मा स्वसंकल्पानुखारं 
रचितेषु खमस्तशरीरेषु भ्रषिश्य दिष्यमोगानुप*मोक्तं समथेः। छान्दोग्य 
श्वुतिरप्येतदेव भ्रति पादयति-- “स एकधा भवति, त्रिषा वति, पंबधा, 
सप्ता नघा चेव पुनश्वेकादशः र्स्सृतः । किन्तु तत्रत्वमोगानुप- 
मोक्तुं स ताषतां शरीराणां बारणे तदूमोगां श्च भोक्तुं समथः शपि न 
परमात्मवद् जगद्रवनादिकाये समथः । यतो षा इमानि भृतानि. 
जायन्ते" (तस्मादसतः सञ्वायतः" ख पेक्षत क्लोकान्लु सजा, इति । “स 
इमान् लोकानङ्जत^* इत्यादिविभिन्नस्थलेषु सवत्रापि श्ुतिषु एतजड- 
चेतनात्मकखमस्तजगतः चत्पत्तिसंचालनश्रलयाविप्रकरणो एतस्कायं 
तस्यैव जह्मण रक्तम् । ब्रह्मलोकं प्राप्रवतां भुक्तात्मनां सखष्टिरचनादि- 
कर्येण न छुत्रापि सम्बन्धः समुपलम्यते । तेषां केबलं तत्रत्यभोगानां 
भक्ठ्योग्यत्वमेषोक्तम् । | 

यद्यप्येवं भूतावस्थायामयं सन्देहः सम्भवति बदू यदि तत्तल्लोक- 
विकारमय-मोगोपभोगा्थेमेव शरीर-शक्त्याधिकारादि सख प्राप्नोति 
तदा देवलोक भराप्तबतां कमेफलाधिकारिणां सदृशमेव ब्रह्मविद्यायाः भपि 
फले संजावमिति न तत्र किमपि वैशिष्ट्यम् । एतस्य निवारणं बादरा- 
योन “बिकाराबतिं च तथाहि स्थितिमाह ( ४।४।१६ ) इति सूत्रे इत्थं 
छतम् यत् श्रुतौ ब्रह्मविधायाः मुख्यं एलं जराजन्मादिरहित-बह्मावाप्नि- 
रेषो्ता-स ब्रयान्नास्य जरया एतञजीयैति न अवेनास्य हन्यते । एव- 
त्छत्यम् > > > > एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विसत्यर्वि- 
शोकः पतेनैतदेव सिध्यति यत्तत्पाप्तफलं कर्मफल्वद्धिकारि न बतेते । 

१. अदौपवदावेशस्तथाहि दशंयति (४।४१५) १. छा. ७।१६।द् 
१. तै ३।१ ४. क्ां० ६।१।१-द | 
४. द° ह° १।१ - : € ह्ा° ८।१।५ 
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जहमलोकफलमानुषंगिकं फलम्। ह्ाविद्यायाः साथक्यं परन्रहम प्रापणे एवा- 
स्ति । श्रुतो सु्ात्मनः इयमेष स्थितिरक्ता दश्यते-- "यदा छयेवेष पएतस्मिन्न- 
दृश्ये अनात्म्ये अतिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते भय सः भभयं 
गतो भवतिः ।१ तथा, भथ य एष सम्प्रसादोऽस्मात् । शरीरात् खघ्रु- 
त्थाय परं श्योति पसंप स्वेन शपेणाभिनिष्पद्यते एष भात्मेति हो- 
अच । तदस्तममयमेतदुब्रहमः ।२ ब्रह्मलोकः नान्यलोकवदू विकारी । 
भ्रतयः तं नित्यं सबेपापरहितं रजोगुणकपटादिदोषहीनं विश्यं प्रति- 
पादयन्ति-“भपहतपाप्मा पएष ब्रह्मलोकः, ।ग. "तेषामसौ विरजो ब्रह्म. 

, ल्लोष्छो न येषु जिद्यमनृतं न माया, ।* | 
एवं भूतेषु लोकेषु युक्तात्मा शाश्वतमानन्दमनुभषति, किन्तु वस्य 

शक्तिः सीभिता एष॒ भवति इति स परमात्मवञ्जगद्रवनादि कठं 
सेधा असमर्थः तथापि तदुपमोगसमयो निःसीमेति क्मंफलाबिकारि- 
बदुपमोगसमये परिपूर्णे मं लोकम् भागत्य पुनजेन्म न घारयति- 
'भनाशृत्तिः शब्दात् भनावृत्तिः शब्दात, ( ४।४।२२ ) एतदेव सूचयति । 

शंकराचायण पूर्वो्सूत्रस्य व्याखङ्यायामित्थं प्रतिपादितं यत् (सम्य- 
गदशनविष्वस्ततमसां तुनित्यसिद्धनिवौणपरायणानां सिद्धेवानावृ्तिः। तदा. 
अयणेनैव हि सगुणशरणानामध्यनादृत्तििद्धिः । एतस्य ष्याश्यां कुषेतः 
रत्नश्रभाकारस्य एतन्मतं “यत्सगुणविदामावृत्तिप्राप्तौ सम्यण्दशेनाभयणे- 
वैष अनावृत्तिः साधिता। भतः स्वत एव सन्द शिनामाधृ्विशंका नेति 

` छित षाश्यम्” | नथोत् एतेन सगुणा ब्रह्मोपाख कानामनावुकत्तिरक्ता | 
एवं सखगुणन्रह्मोपासकानामनाषृत्तौ सिद्धायां निबोणपरायणानासम्यक- 
तया निगुण ब्रहाद्िनामनाधृत्तिस्तु अनायासेनेषायाता । किन्तु मानव. 
मात्रस्य गतेभुक्ताबस्थायाश्च सामान्यरूपेण बणेने प्रवृत्तस्य बादरायणस्य 
निशणसगुणन्रक्षोपा्कयोगेतौ सक्तौ च सति पाथक्ये तद्रदर्शंनं 
दोषाबहमेष स्यात् इतीयं मान्यता न हृदयं स्पृशति । 

शमाुजाचायेः-- 
सुः स्वरूपं कोषीतक्षयुपनिषदि सायुभ्य ̀ संस्थानम्" एतत्भवि- 

पावितम् । इदारण्यके च तत् “वस्यै देवतायै खायु्यं खलो" 
१. ते० बर १।७ २. छा° छ० ८।३।४ 

३. छार ८।४।१ ४. पट १।१६ 

४. दौर -१।६. ९, बु ठ० १।६११द - ` ` 
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जयति इत्थं प्रतिपादिवम्। भीमद्धागबतानुखारं सुक्ठिः पंवत्रकारा- 

'खालोक्यसाष्टिसामीप्यस।हपष्येकत्वमप्युतः, मगवल्लोकाबात्तिः, भगवत्तु- 
ल्यैश्बयौवापिः, भगवत्स्वरूपावाप्निः, अगवदेकत्वावाप्तिश्चेति क्रमश- 
स्तदथेः। | 

रामानुजावार्येण सुक्तेः छिमपि विस्वृतं बिबरणं न प्रदत्तम् । पतदेव 
केबलं तेन प्रतिपादितं यन्मुक्तात्मनो भगवल्लोकाबाप्तिभेवति तदम 
न्तरं खः तत्वान्निश्याबाप्तेः कारणात् शआानन्दधिसुग्बो जायते । इत्यं 
विरिष्टद्वितमतेन सायुञ्यस्य वास्तविकः अथः भगवतरा्तिरस्ति, सायुज्य- 
शब्दो हि सथुजोः भाव इत्यर्थ मावष्यलन्तः यश्च ऋग्वेदस्य श्रा सुपणो 

सयुजा, सखाया--इति मन्त्र प्रयुक्तो वतंते । अस्य शब्दस्य वैदिकटित्य- 
प्रयोगः स्पष्टतया ब्रक्मजीवभावात्मकपश्षिद्धये दवित्वखम्बन्धस्य संकेतं 
करोति । यद् ष्व द्वित्वसंख्या बिशिष्टयोः दयोः सख्योः परस्परं 
खायुश्यं सम्भवति तदा स॒ पव सम्बन्धः; भक्ततदिषटदेवयोरपि सर्वथा 
सम्भषस्येष । 

शंकराचार्येणापि “जगदूऽ्यापारवजं प्र करणादसन्निहितत्वारच 
( ४।४।१७ ) अस्मिन् सूत्रे सख्याथकसायुड्य-शाब्दस्य प्रयोगः छतः- 
धये सगुणन्रह्मोपाखनात् सदैव मनसा शवर सायुञ्यं जन्ति जगदुत्प- 
स्यादिव्यापारं बजेयिष्वा अन्यदणिमाथात्मकमेन्वय मुक्तानां भवितुमहंति*। 

किन्तु धनेन प्रकरेण शंकराभिमतः सख्याथेः भच्छस्य ईश्वरेण 
सैक्यं न भवितुमदेति । अस्यार्थः केवलं जीवात्मनः परमस्रारप्यावा- 
िरस्ति। संख्यारूपेण तु तद्धिन्नता तिष्ठत्येव । शंकरानुसारं मानव- 
जीवनस्य चरमोत्कर्बो जीवामनो निशणन्रद्यणि लयो बतते, किन्तु 
सायुष्यस्याथैः साधारणतया परमात्मसाहूप्यावाप्तिरेव बतेते, सयुक्. 
शब्दो हि न एकस्य षावकः । सबो्थंसिद्धिकरिणेत दित्थं भकदीडृतम्- 
'न हि सयुक््-शब्दः एकपयोयस्तथा कवचिदपि प्रयोगाभावात्?-“ˆ ।3 
यदि कथिन्नेषण्डुक पेक्यं सायुष्यभिति पठेत् तत्तस्य स्वपश्षाभिनिवेशेन 
शब्दशक्तिप्रहटणापरिबुद्धतया वा प्रयुक्तभिस्युपेक्षणीयम्,* शंकरेण सायु- 
ब्यशन्वो सैक्यार्थ प्रयुक्तः, भपि तु सख्यघाहूप्यान्यतरा्थे पवेत्ि तस्ये- 
शरसायुन्यसिद्धान्तो रामानुजस्य मोक्षसिद्धान्तेन समानः। | 

१. श्रीम्ागबतम् ३।२९।१२ २. ऋ० १।१६४।२० 
३. शां* भा० (अ सू० ४।४।१७) ४. घर्वाथंधिदि" ९।६७ 
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तथापि मोक्षबिषये शंकररामाञुजयोरेको मौलिको मेदः। शंकरमतेन 
जीवात्मनः परग्रह्मणा सह॒ पूणतस्तादात्मीभाषो ( केवल्यावस्था ) 
मोक्षः छिन्तु रामानुजमते सायुज्यावस्था मोक्षः | 

शंकरस्थैतन्मतं यदू जीषारमनः सखगुणग्रह्मणा सह ॒सायुष्यावाधति- 
स्तस्य निशणत्रह्मणि लयाषपेः प्रथमं सोपानम् , किन्तु रामानुजो यश्च 
सगुणनिगंणयोने सेदं स्वीकरोति, शंकराभिमतं मोक्षं न मनुते । रह्म 
एकमेव, तश्च प्राकृतिकगुणरदितभिति निगणम् । सषेशञत्वादिदिष्य- 
गुणेश्च युक्तमित्यस्मिश्चार्थे सगुणम् । इत्थं च ब्रह्मणैः सगुणनिगेणो- 
अयात्मकत्वे रामानुजमतानुखारं ुक्कात्मनो ब्रह्मणि षिलीनत्वस्य प्रशन 
एव नोत्तिष्ठते । अतः रामानुजाभिमतमोक्षस्य निष्कर्षं जीषात्मनः 
परमात्मना सह शाश्वत सायुज्यं, न तु लयः | 

युक्तात्मश्चक्तयः- 

रामान॒जस्येतन्मतं यन्भुक्ताटमनि अपह तपाप्मत्वसवेज्ञत्वादिस्वाभा- 
बिकगुणास्तिरोहितास्ति्ठन्ति । मोक्षावस्थायां केवलं तेषां तथेव 
विकासो भबति यथा भाकरोत्पन्नमणेमेलप्रक्षालनान्तरमधिष्टं चाकचक्ष्यं 
संजायते-भतः प्रत्यगात्मनः भपहतपाप्मत्वादयः स्वाभाविष्ठा गुणाः 
परं घ्योतिरुपसम्पन्नस्याविभेषन्ति, नोत्पद्यन्ते; यथा चोक्तं भगवता 
शोनकेनापि- ; 

"यथा न क्रियते श्योत्स्ना मलभक्षाल्ञनान्मणेः । 
दोषप्रहाणानन्लानमात्मनः क्रियते तथा, ॥१ 

मुक्कात्मनां सकलकामनाः पृणोः संजायन्ते तेषां खं संकल्पाश्च 
सत्याः, तथापि तेषामेताः शचूयः सीभिताः, निःसीमशक्िशान्ञी स्वंश- 
क्तिमांश्च परमात्मेव । अत एव रामानुजस्यायं सिद्धान्तो यदणिमादि- 
गुणरूपधारणकरणो खमथेः अपि मुक्तात्मा जगतः दष्टिप्रलयादिकरणे 
सबंथा असमथः--'जगदूव्यापारो निश्षिलचेतवनाचेत नस्वरूपस्थितिभ्र- 
वृत्तिमेदनियमनं . तदजं निरस्तनिखिलतिरोषानस्य निष्योजन्रह्मानु- 
अवशूपं सुक्तेशर्यम्, ।* तथापि तस्यामवस्थायां स स्वप्रकाशस्वरूपः 
अनन्याधिपतिश्च भवति, “भतः सत्यत्तंकल्पत्वश्रुत्येषानन्याधिपतिल्वं 
सिद्धम् ।* 

१. रा० भार ( ब्र° स् ४।४।३२ ) 

१. रा० भा० ( अन सूज ४।४।१७) ३. तत्रैव (४।४।९) |. 



४७० नहासूत्रप्रमुशभाग्यप्रुषमीकषणम् 

मोक्षावस्थायां जीषात्मा सर्वेभ्यो बन्धनेध्यो भकतः संजायते । कि 
बहूना, तदानीं तस्थ शरीरमपि न भौतिकं मवति । छान्दोग्योपनिषशुक्तं 
यन्भुक्तात्मा परमज्योतिषा ( परमात्मना ) संयुल्य स्वकीयं वास्तविकं 
ूपमवबाप्नोतिः, "पष सम्भरसादः ( युक्तात्मा ) अस्माच्छरीरात्सद्चुत्थाम 
परः ब्योतिरुपसम्पद्य स्वेन शूपेण अभिनिष्पद्यते ।* रामायुजस्येत- 
त्कथनं यू यदि मुक्तात्मनः किमपि ङूपन्तरं स्यात्तदा स्वेन खूपेणः 
एतद्विशेषणं निरर्थकमेव भवेत्--'आगन्तुषदेहपरिप्र्े हि स्वेन रूपेणेति 
विरोषणमनथेक" स्यात्? | 

निम्बाक- 
भगवतो निम्बाकौचायैस्य एतत्कथनं यत्तत्वज्ञानानन्तरं मोक्षो 

अवति । जीवात्मनस्तत्त्वक्षाने संजाते तसारन्धकरमणि नष्टे तच्छरीर 
बिनाशानन्तरं मुक्तिः। छन्तु प्रारड्वकमेणां सवेथा भविनाशे भवशि 
हप्रारड्धकमेणां भगाथ जीवः शरीरान्तरं जन्मान्तरं षा धारयति 
इति तद्धोगानन्तरं दच्छरीरषिनाशे मोक्षो भवति । छान्दोग्यश्रतिरेत 
देव प्रतिपादयति--“एवमेवेह भाचायेषान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
याषन्न बिमोद्येऽथ-ः सम्पत्स्ये" इति 

परमात्मखाक्षात्कारस्तश्वज्ञानेन भवति । तत्प्राप्तये शाश्वतसाधना 
बलम्बनमत्याबश्यकम् ।* श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितब्यः'” 
पषा भ्रतिः तथा अभ्यासयोगेन" ततो मामिच्लाप्तं धनंजय, एषं गीतापि 
एतदेव प्रतिपादयति । इत्थं सुमुक्चोरिद् कतंब्यं यत्स परमपुरुषपरमारभन 
पव स्वकीयात्मस्वरूपेण ध्यानं कुयोते आमानं परमारमनः अभिन्न 

तयेत् ।* भेदसम्बन्धज्ञानं हि बद्धजीवे स्वाभाविकम् । पतदेव च 
तदूबन्धस्य दहेतुः। अमेदखम्बन्धज्षानं तु पुनः पुनरभेदविन्तनद्वारेव 
सिभ्यति | | 

वदिन्तनं सुसु्चुणा दपविषटेन कतेश्यम् । उपविष्टे सत्येव ह् 
पन्ना) मि 

१, छा ठ° ( ८।१२।२ ) २. रा० भा० ( अरर सू० ४।४।१ ) 
२० क्ा० ६।१४। द् 

४० अ््ितिरधङृडुपदेशाव ( च° स्० ४।१।१ ) 

४५. ब्रु ब ( ४।५।६ ) ६. गीता ( १२।९ ) 

७, "्मात्मेति तुपगच्डन्ति भराहयन्ति च ( ४।९।३ ) 
८. भाक्षीनः ख्मवात ( ४।१।७ ) 



< ` दमः, अध्यायः ४७ 

शपासना सम्यक सिभ्यति शयानस्य चालस्यनिद्रयोः सम्भावना, गमना- 
बस्थायां च शरीरधारणादिविषयकम्रयप्नस्थितेः बिन्तेपसम्भाषनेति 
विन्वनाथं बादरायणेन यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्, ( ४।१।११ ) इति 
सूत्रह्मारा एतत्स्पष्टीकृतं यदु यस्मिन् स्थाने चित्रस्य एष्ठात्रता भवेत् 
तस्मिन्नेव स्थने उपासना कतैग्या । एवं शश्वदभ्यासेन ब्रह्मज्ञाने 
संजाते हि न तत्र क्रियमाणानि कमोणि भ्रमवन्ति-- भयथा. पुरकरपलाश 
आपो न शिलष्यन्ते एवमेषंविदि पापं कमे न शिलिष्यते, ।१ 

ज्ञानोतपत्तेर्वं क्रियमाणं कमं यत् तदपि नाम। 
न शिलिष्यति कत्तोरं पुष्करपश्रं यथा वारि ॥ 

तस्य संचितकमेणां विनाशः अग्निप्रकषिप्तेषीकातूलवत् संजायते- 
(त्था इषीकातूलमग्नौ पभरोतं प्रवूयेतेषं हास्य सवेपाप्मानः प्रदूयन्ते? |> 

यद्रदिषीका तूलं पवनो धूतं हि दशदिशो याति । 
ब्रह्मणि तत्वक्षानात् तथैव कमणि तत्वविव्ः ॥* 

तस्य स्वंकमौणि नश्यन्ति- 
“भिन्नेऽनज्ञानप्रन्थौ द्धिन्ने संशयगणे शुभे क्षीणे। 
दुग्धे व जन्मबोजे परमात्मानं शरि याति^ ॥ 

पुण्यपापे न कथमपि तं सुखिनं दुःखिनं वा कतुं शक्लुतः-*एल- 
महै वेते न नरतः इत्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमिष्युमे उद्ै- 
वैष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः ।* पएवं पूेपश्चात्छतकममबिनाशा- 
श्लेषौ* भूर्वा देहपाते ब्रह्मविदः पापपुण्योमयकमंबिलुप्निरिति सम्यग् 
श्पेण स मुक्तिपदवीं प्राप्नोति । "पुण्यस्य काम्यकमणः अपि अवव- 
न्मुक्तिविरो धित्वादुत्तरस्य।शलेषः, पूवस्य बिनाश एव उन्तरपूवेयोः श््ेष- 
बिनाशनन्तरं देहपाते सति सूक्तिरेव । भगवता आदिशेषेण स्वकीये 
परमाथपारे इदमेवेत्थं प्रतिपरतदेवम्- 

कमेफलबीजनाशाष्जन्मविनाशो न चात्र संदेहः । 
बुद् ष्वेबमपगततम: सबितेवामाति भारूपः, ॥ 

१. छाम उ० ४।१४।द् द. यण पाण २० 

क. छा० ५।१८।२ ४. पुर्या० ४३ 

४५. तत्रे ७१ ६. ° ठ० ४।४।२ 

७. इत रस्याप्ेशमसंश्लेषः पाते ठु ( ब° स् ४।१।१८) 
८. नि भार पुण्र ९. पण०्धाण् णद् 



४७ नहासुचरप्रपुखमाभ्यपक्चकष्रमीक्षणम् 

(अनारण्धकाय एष तु पूं तदवधेः, ( ४।१।९१४ ) इत्यत्र 'विथाप्राप्तौ 
पू पापपुण्ये अप्रवृत्तफले एव, श्चीयेते इति निम्बाकंमाष्यात्स्पष्टमेततत् 
यत् पूरवो छुकतिपरसंगे अनारग्धफलकमेणामेव निर्वेशः । ज्ञानावपो च 
तेषामेष नाशो न तु प्रवृत्तफलकर्मणां विनाशः, भोगेनेव हि तदिनाश- 
सम्भवात् । स च भोगः तस्मिन् शरीरे अपि समाप्नोति, असमाप्तौ च 
शरीरान्तरधारणस्यावश्यकता मवति । पतदेव, “मोरोन त्वितरे क्षप- 
यित्वाऽथ सम्पश्यते, ( ।१।१६ ) इत्यस्मिन् सूत्रे "विदान् आरब्धकारयं 

तु सुकृतदुष्छृते भोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म" सम्पदते, इति प्रतिपादितम् । 
धत एव ब्रहमज्ञानोदये भग्निहोध्रवानतपःप्रथति आश्रमविहितं कमे 

न त्याश्यं बतंते । पतेः कमभि षिद्यायाः पोषणं भवति इति तानि 
कमीणि सदा अनुघेयानि काम्यकमोणि च परित्याष्यानि । 

मुक्तषस्थायां जीवात्मा परमन्योतिःस्वरूपात्मस्वरूपं भराप्नोति- 
भय य एष सम्प्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिद्पसम्पद् 
स्वेन शूपेणाभिनिष्पद्यते एष भत्माः इति दान्दोग्यश्रतिः, "य आत्मा 
छपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः. -- “इत्यादि च तत्रैव श्रतिः तथा 
बद्रायणस्य “सम्पद्यावि मोवः स्वेन शब्दात् ( ४।४।१ ) मुक्तः प्रति- 
ज्ञानात्” ( ४।४।२ ) पषम् ; “जात्मा प्रकरणात्” ( ४।४।३ ) इत्यादि. 
सूत्राणि शस्येष भावस्य ोतकानि । 

समस्वबन्धनेभ्यो मुक्तो जीवः आत्मानं परमात्मतः प्रथक् नानु. 
अवति । तस्यां हि दशायां ख तं परमात्मानं खाक्चात्करोति यः सर्वेषामा- 
त्मास्ति । बद्धाबस्थायामविय।कारणेन तस्य भेवनबुद्धिः किन्तु भृति- 
वाक्याभ्यासेन, ह्मणः सततचिन्तनेन च परमात्मनः बास्तबिकस्वश्पे 
खाश्ार्ृते वस्य खम्पू्णेकमोणि विनश्यन्ति, सबं संशयाश्च दूरीभवन्ति | 
तास्पय चेतद् यदू तस्यां दशायां जीषात्मपरमात्मनोः सत्यपि सेहे गुण- 
गुणिनोरिव तयो्भिन्नता तिष्ठति । निम्बाकोचायेस्य स्वरूपाविभागो 
नाभीष्टः अन्यथा सदेव सोम्य इदमभ्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, (सर्व 
खल्विदं *अह्म' इत्यादिभरुत्याघारेण विश्वस्य सर्वेषु जड-चेतनेषु स्वल्पा. 
विभागः स्वीकतंब्यः स्यात् , ख चानभीष्टः। अनेकश्चुतयो हि जीवात्म- 
परमान्मनोः भेदामेदसखमथिकाः इति जीवो मुक्तदशायां परमात्मना 

१, नि भा० प° ४५३१ 2. नि° भा० (अर सू° ४।१।१९) 
इ. छार उ० 6।९।१ ; २४, तत्रैव ३।१४।१ 
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सष्ट॒ मेहे भभेदमनुभवति-- म्तः परस्मादात्मानं भागाविरोधिना 
भविभागोनानुभवतिः ।१ 

युको जीषो ब्रह्मात्मकः सन् सत्यसंकल्पत्वादिगुणषि शिष्टतया 
स्वथ स्वाधीनः खंजायते- "स स्वराड भवति? एषा क्वान्दोग्यश्रतिरपि 
एतत्प्रतिपाद्यति । “परग्रह्माट्मको युक्त भाविभूंतसत्यसंकल्पत्वविषा- 
नन्वाधिपतिभ्मेवतिः एठदुभाष्यमप्येतद्र्थकषम् । 

युरात्मनः शरीरं भषति न वेत्यत्र बाद्रेराचायेस्यैतन्मतं यत् तस्य 
शरीरं न मवति-'अशरीरं बाब सन्तं न प्रियाप्रिये. 'स्प्रशतः, एषा 
श्रतिस्तत्र प्रमाणम् । जेभिनेराबायेस्येतन्मतं, यन्सुक्तात्मनामपि शरीरे 
न्द्रियादि भवति "स एकधा भवति, त्रिधा “भवति "* इत्यादिश्रतयः तेषां 
विबिधरूपधारणं कथयन्ति । 

बादरायणस्य चास्मिन् विषये एतन्मतं यन्ुक्ताटमानः स्वसंकल्पा- 
लुसारं यदा कदा सरशरीरिणः, यदा कदा अशरीरिणश्च भवन्तीति 
तेषामुभयरूपता चिद्धा, अथोत् यथा सम्पत्तीच्छया छतो द्रादशादहयज्ञः 
सत्रम्" सन्तानेच्छया च कृतः स एव “अदीनः, इत्येक एव हादशाहयज्च 
सत्राहीनोमयनामम्यां व्यवद्धियते तथैव, "मनोऽस्य देवं चक्षुः सषा 
एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसंतान् कामान् पश्यन् रमते, एषा भ्रतिरेतत 
सदशंयति यन्मुक्तो जीवात्मा सशरीरो न भषति किन्तु स एकधा भवति, 
त्रिघा भवति, एषा भ्रतिमुक्तजीवात्मनः सशरीरत्वमपि प्रतिपादयति 
भतः उभयमधिर्दधम् । 

बाद्रायणस्येतन्तात्पयं यन्मुक्तावस्थायां जीबात्मनो विज्षानमात्र- 
स्वह्पत्वं श्रतयः प्रतिपाक््यन्ति तथापि तस्य नपहतपाप्मत्वाद्गुण 
बणनस्य न छ्ुत्रापि विरोधः कृतो लभ्यते । एतेन स्पष्टमेतदू यत् 
चिन्भात्रमपि ब्रह्म सत्यसंकल्पायेन्धयं विरिष्टं तश्च तस्य जगदतीतं 
स्वरूपम् विज्ञानमा्रस्वरूपत्प्रतिपादने सत्यपि भपषहतपाप्मत्वादि- 
मदिज्ञानस्वहूपाविभौवादविरोधं भगवान् बादरायणो मन्यते। कुतः † 
मुक्तजीवखम्बन्वितया अपहतपाप्मर्षाद्यपन्यासात्?° 

शंकराचायेणापि यद्यप्यस्मिन् स्थल्ते मुक्तात्मनः रषेषावस्था बर्णिता 
तथापि तेन एतदपरमपि प्रतिपादितं यदू व्यवहारापेक्षयेवेमे समस्तगुणा, 

वे° कोर ( ब्र सू० ४।४।४ ) २. छा० ड० ७।२५।६ 
३. नि° भा० ( अर सू* ४।४।९ ) ४. छा० ८।१३।१ 
४. तत्रेव ७।१६।द् ६. निर भा० ( अर सुर ४।४।७) 
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स्वीक्रियन्ते--^दवमपि पारमायिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि यव. 
हारपेक्षया पूवस्याप्युपन्यासादिभ्योऽवगतस्य ब्राह्यस्ये ् येरपस्यापरत्या- 
ख्यानादविरोधं बादरायण आचार्यो "मन्यतेः, अत्र पारमार्थिक-व्यष- 
हारापेक्षया चेतष्छ्मब्ददयं शंकराचायेकल्पितम् । सूत्राक्षरेम्यो हिन 
तद्थांषगतिः। अतः शंकरस्य मतं स्वेथ। बाद्रायणमतविश्द्धम्। 

वस्तुस्थितिस्त्वेषा यन्भुक्तात्मनः सत्यसंकल्पत्वसत्यक्ामत्वावाप्तौ 
यथा स्वसष्टशरीराथ भावेऽपि स्वप्नकाले बद्धजीवस्य भोगो जायते तयेव 
भगवबत्खष्टशरीरादिसमन्वितो भूत्वा सुक्ात्मनां भोग चपपद्यते, शत 
नैष कथ्चिभियमो यन्मुक्तः पुरुषो दठ्यमोगा्थ स्वेच्छया शरीरादिखष्ट 
वश्यं कुयोत् । तथापि नेतदस्वीकतु शक्यते यद्धगवदनुकम्पया 
मु्ात्मा सरषेदिन्यभोगाननुभवतीति ॥ 

मुक्ात्मानो जगत्सृष्टयादिष्यापारातिरिक्तखवेषिधेश्वयेखम्पन्ना 
अवन्ति । भ्रतिभ्रमाणेः जगतः खगं स्थितिप्रत्यवहारहेवुत्ं तु केबलं ब्रह्मण 

जगत्सृष्टथादिब्यापारेतरन्मुककेन्वयेम् । कुतः ? भयतो षा इमानि 
भूतानि जायन्ते इत्यादौ परन्रहमप्रकरणात् युक्तस्य तत्रासनिदहित- 
त्वाव; । "स स्वराड् भवति, अनन्याधिपतिभेवति, जगद्न्यापारा- 
सामध्यऽपि मुक्तात्मानो जन्मादिविकाररहिता भवन्तिः-जन्म)[द्विकार. 
शल्यं स्वामाविकाचिन्त्यानन्तगुणसागरं सर्विभूतिकं ब्रह सक्तो 
गभवतिः । पं सर्वञेन ब्रह्मणा सह ते सवविधानन्दानलभवन्ति- 
सोऽश्नुते खबोन् कामान् सह ब्रह्मणा "विपताः, एवमवाप्तत्रह्मत्वस्य 
मुक्ात्मनः पुनराब्रत्तिनें जायते- (परज्योतिख्पसम्पन्नस्य संसारा. 
द्विभुक्तस्य भत्यगात्मनः "^युनराश्ृत्तिनं भवति । “एतेन प्रतिपशमानाः ` 
मानवमाबत नावतेन्ते नाषतैन्ते, “मामुपेत्य तु कौन्तेय. पुनजन्म न 
विशते, इत्यादिभतिस्मृतयः इममेव भावं प्रतिपादयन्ति । 'तयोष्वेमायन्न- 
सृतत्वमेति"* "तेषां न “पुनरावृत्तिः, ब्रह्मलोकमभिखम्पद्यते न च 
पुन राषतेते । 

निम्बाकंस्य पतन्मतं यन्मनःप्राणसूयौदिप्रतीकावलम्बनद्वारा ये 

१. शां* भार (ज्र सूु° ४।४।७) 
१. नि० भा०१४।४।१५७ ३. तत्रेव ४।४।१९ 

{^ तत्रैव बर कोर ५ ४. नि भा० ४।४।दद् 

६. छार ८।१६।६ ७. शु* ६।२।१५ 
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ब्रह्मोपासनं छुषेन्ति तेषां ठदुपासनाप्रभवेण साक्षात्सम्बन्धे परन्रक्षा- 
वाध्रिनं जायते । ये हिरण्यगभंमुपाखते ते वदुपाखनया हिरण्यगभलोकं 
्राप्युबन्ति ब्रह्मणो ( चतुभंखस्य ) जीवनकालपयन्तं त्र निषासं कृत्षा- 
पञ्चात् ब्रह्मणा सहैव परब्रह्मणि जीयन्ते किन्तु ये हिरण्यगभेस्यापि 
खष् परं ब्रह्म हपाखते तेषां हिरण्यग्जोकगमनानन्तरं परनरद्यणेव 
सदहैकता संजायते- तेषां ब्रह्मसम्पत्तिप्राप्तौ न धिलभ्बः। तेषां धिषये 
एव गीतायां भगवतः छष्णस्योक्ति :--'सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न 
ठयथन्ति च! । | 

एषंभूताया भगवत्साक्षात्कारस्वहूपाया सुकते नोम सायुभ्यमुच्छिरस्ति | 
किन्त्वस्य सायुज्यस्य अर्थो न स्वरूपेक्यम् । अस्यां दशायामपि हि 
मुक्तजीबात्मपरमत्मनोर्भेदस्तिष्ठत्येब । द्वितीयमुक्तेनोम सालोक्य. 
भक्तिरस्ति । एतदथेमस्या एतन्नाम यदस्यां जीवो भगवल्लोकमवा- 
घ्नोति यत्र च भगवतो निबासः। साहूप्यञुक्छिश्च सा मुक्तिः यस्यां जीषो 
भगवत्स्वरूपमवाप्नोति । एवं सामीष्यं च मु्ठेस्तदशाया नाम यस्यां 
मक्तात्मा मगवतः अतिशयसान्निभ्यमवाप्नोतीति । 

निम्बार्को जीवन्मुरि न मनुते । तस्थेतत्कथनं यद्यं शब्द एव निर- 
येकः । प्रारज्धक्मणमावरे ̀  मोश्षानुभूतिभ्रतिपादनमरशिक्षितव चनम् । 
भतः सद्यो मोक्ष॒ एव केवलं जायते न तु क्रममोक्षो यथा च शंकरा 
भिमतम् ।* ‡ 

मध्वाचायेः- 
एतन्मते स्वानुमूतिरेष मुक्तिः । यावन्न स्वानुभूविनं ताबन्मुक्तिः । 

यद्यपि शंरमतेऽपि स्वानुभूतिर्मोक्षाबस्था तथापि एतदुमयस्वानुभूति. 
रूपमाक्षविषयकधारणायामत्यधिकमन्तरम्। शंकरस्येतत्कथनं यञज्ञीष 
आत्मानं ब्रह्म भवबोधयन् निगुणं निराकारमनि्बंचनीयं चाकल- 
यति, भ्ह्मणा खद तत्तादात्म्यं जायते । किन्तु मध्वानुसारं सुचा- 
त्मा बह्यमणा खह भभमिन्नतां न प्राप्नोति प्रत्युत स्वकीयामभिन्नतां 
प्थकत्वं च स्पष्टतरश्पेणानुभवति । इत्थं शंकरालुखारं वियुक्तात्मा ब्रह्म 
णा सह स्वकीयाममिन्नतामनु भबति मभ्वानुखारं च बिमिन्नता मनु- 
अवति तस्येतन्मतं यतखमानयोरपि हयोषेस्तुनोः सत्यपि खमानत्वे 
वयोरेक्यपरतिपाद्नं भमः । हयोशणेषु कषन्तरम् । पवमेष जीवनरहम- 

१. निस्वादकिलाघपती ० ७६ 
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णोरप्यनेकधा सखभानवायां सत्यामपि रेक्यस्थापनं व्यथेमेष । जीवेष्व- 
पि परस्परं भेदो भवत्येव स च न केवलमाभ्यात्मिकन्तेत्रे एव, अपितु 
मोष्ठाबस्थायामपि तिष्ठति । | 

शंकरानुसारं मुक्तः खाघनं ज्ञानम् "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः; किन्तु 
मध्वमते ज्ञानेन सह भक्तेरत्यम्तावश्यकत्वम् । भ बिना हि मुके 
प्राप्तिरसम्भवा । इत्थं मध्वस्य मुक्तिविषयकघारणा व्यापिका गंभीरा- 
चास्ते । 

भस्य मोक्षस्येकमात्रं साधनम् , 'भत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति च 
( ४।४।१ ) इत्यत्र मक्तिपूवेकभगवदुषाखनोका- 

भात्मेत्युपा प्नं कायं सर्वेथेव सुमुष्चुभिः। 
नानाकक्ञेशसमायुक्तोऽप्येताबन्नैव विस्मरेत्» ॥ 
3६ 1, 4 > > 4 

तथा-भात्मा बिष्णुरितिभ्यानं भ्रकतब्यं विशेषतः । 
सर्वेषां च सुञुक्षणामपदेशश्चः तादृशः ॥ 

मध्वाचार्यणेत्थं स्वभाष्ये प्रतिपादयता भगवतो विष्णोरेव श्रह्मटष्टि- 
रत्कषोत्, ( ४।१।५ ) इत्यत्र ब्रहमबुदुभ्या स्वेथोपाखनायुक्त्वा श्रह्म- 
दृष्टा सदोपास्यो विष्णुः सर्वैरपि धवम्? इति ब्रह्मतकंबाक्येन तदेव 
दृढीकृतम् । 

ब्रह्मदशेनानन्तरं जीवात्मनः पुण्यपापे विधूयते । एवष्च तेनेत्थं 
प्रमाणितम्- | 

यथा शेषो विनाशश्च मुक्तस्य तु बिकमेणः। 
एवं सुकमेणश्वापि पततस्तमपि भुवम् ॥> 

तथा--अनभीष्टमनारग्धं पुण्यमस्य विनश्यति । 
किसु पापं परग्रह्म ज्ञानिनो नास्ति संशयः ॥" 

मुकार्मा श्रह्मनिषठो भूत्वा तेनेष सूपेण सवांणि “वस्तून्यनुभवति- 
मक्ता प्राप्य परं बिष्णु तदूभोगाल्लेशतः कचित् । 
बहिघठान् सुंजते नित्यं नानन्कादीन् कथंचन ॥॥ 

ॐ 4 । 4 

१. अभ्वभाष्योकतं मविष्यत्पबवचनम् । २. मर भा० (४।४।१) 

३. मध्वमाभ्ये आग्नेय एराणववनम् ४. तशव पश्पुराणववनम् 
५. विभ गनेव द्टत्वाव् (४।४।४) ६. म° भा मदिष्यल्युराणवननम् 
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आदत्ते हरिस्तेन हरिष्टयैव पश्यति । 
गच्छेच हरिपादेन सुक्तम्येषा भवेत् स्थितिः १ 

एवं भूतामवस्थामब।प्य युक्तातमनः पुनरावृत्तिन जायते- 
बिकारावतिषटयापारो मुक्तानां न च बिद्यते । 
इमं मानषमावतं नावतन्ते इति श्रुतिः ॥' 

मक्तेरपरं वैशिष्टयमेतदू तंते यदू मुक्ात्मा कस्यापि कष्टस्य कस्या- 
शद् दुमौवनाया वा भनुमवं न करोति । मध्वस्यैतन्मतं यत् स्वगे एकं 
प्रक्रतिनिर्तिप्रमाध्यातिमिकं जगत् । तत्र विमुक्तात्मा स्वकोयैराभ्यात्मि- 
कांनैः समस्तकार्याणि निष्पादयति । स भौतिकशरीरेणेतानि कायाणि 
न करोति, यथा चोक्तं न्यायविबरणे--*बियुक्तस्य चिन्मात्र एव देहो 
भवति चिन्मत्राणि करणानिः। तथा, स वा एष रतस्मान्मत्यौद्ि- 
म॒क्तध्िन्मात्रो मवति । अथ तेनेव कपेणामिपश्यति अभिश्रणोति 
छअभिमनुते भभिजानाति श्तामाहुपक्तिमि- 

मत्येदेहं परित्यज्य वितिमात्रार्मदेहिनः। 
चितिमत्रन्दरियाच्चेष प्रविष्टा विष्णुमश्ययम् ॥ 
तवंगानुगृहीतैश्च स्वगिरेब प्रवतंनम् | 
कुबेन्ति भुंजते भोगान् तदनु बहिरेष षा ॥ 
यथे परिवतंन्ते तस्थेषानुप्रहेरिताः ।° 

वह्माचायेः- ` 
वज्ञभावायोनुसारम् भारमसाक्षात्कारस्य त्रयो मागौः ( १) कमे- 

मागः (२) क्लानमार्गः ( ३) मकिमागश्च । तत्र व्यावहारिकसत्कमंणां 
च नेरन्तर्यण समुचितं निष्पादनम् भात्मसाक्षात्कारस्य प्रथमो मागेः। 
कमणां सम्यक् सम्पाद्नेनैष हि भक्तिरदेति सैष च भोषद्ेतुः। 

ज्ञानेन नआात्मसाक्षात्कारो ज्ञानमागे उच्यते । पतत् तस्याः षरम- 
सत्तायाः साक्षात्कारस्य भ्रयासः यस्मिन् ज्ञाते अन्यत् प्रतये्ं बस्तु 
परिशञातं संजायते । एषा सा पद्धतिः या खांसारिकाषरणापसारणपू्ेकं 
तं परात्परं परमात्मानं साक्षाटारयति येन इदं सबं जगत् रचितं यत्र 
चैतस्स्थितं यसिमिश्चान्ते विज्ञयं याति । 

-------~--- जना = ०8 नकाः क एभि 
वि 

१, तश्र व बृहतन्त्रम २. तत्रेव बाराहपुराणवचनम् 
२. म० भा° ( ब्र° सू० ४।४।७ ) घौपणंभुतिवचनम् 
४. तत्रेव नारायणाभ्यात्मवचनम् 
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परमात्मानं सवत्र सवेवस्तुषु च वर्तंमानमवन्ुभ्य प्रत्येकेन वस्तुना 
क्रियया च प्रेम मक्तिमागः। स्वकीयोत्कटप्रेमभावनया घार्भिकोपाघनया 
धा ईश्वरेण सह सम्बन्धस्थापनस्य यावन्तः प्रकाराः तेषां सवषां मूलं 
मकिभावनेब बतेते । साषनायाः पवित्रमार्गे भक्तेरहितीयं स्थानम् । 

भयं च भक्तिमार्ग हिविधः-( १ ) मयोदामागेः ( २) पुष्टिमागेश्च | 
तत्र वेदवित कमनिष्पादनहारा मगवल्राप्तिसमीष्ा मयोदामागः | 

भगवश्षरणेषु सवथा स्वसरमपणपूर्वंकं तदनुप्रहेणेव तदबाप्तुमिच्छा 
पुष्टिमागेः । ओीहरिरायवाशमुक्तावल्यां पुष्टिमागंस्येत्थं निदंशः- 

सबेसाघनरादित्यं फलाप्तौ यत्र साधनम् । 
फलं वा सानं यत्र, पुष्टिमागः सख कथ्यते ॥ 
अनुप्रहेणेव सिचिरलो किकी यत्र वेदिकी । 
न यत्नादन्यथा विष्नः पुष्टिमागंः ख कथ्यते ॥ 
समस्तविषयत्यागः सवंभावेन यत्र हि । 
समपेणं च देष्देः पुष्टिमागेः ख ग्डच्यते ॥ 

तत्र पुषटिमार्गे मक्तेः प्रकारानुसारं मगवबदिष्डानुसारं च भक्तो जीवो 
मक्तेरानन्दमनुभवति । मयोदामागें अपि वेदोक्घाधनदारा भगवत 
साल्लोक््यसामीप्यसायुज्यमुक्तिष्वन्यत्तमा सुक्छिरपलभ्यते । तत्र॒ ज्ञान. 
साधनेः यः धछयुद्धाद्वेतक्लानी सत्यज्चानमक्षाप्नोति स ब्रह्मणः अक्षरस्बल्ये 
लीनः सायुश्यभक्ति लभते शन्तु यः पणेपुरुषोत्तमस्य भरीृष्णस्य स्नेह 
पूणो भक्ति करोति स पूणं पुर्षोत्तम्योत्तमप्रमोः छपाद्ारा तङ्ञील्ञाया 
नित्यानन्दं लभते । 

ग्रीबह्ञभावार्यण ततत्वदीपनिबन्धस्य शाक्नाथप्रकरणे , उक्तम्- 
विथया भविद्या नाश्यते तदा जीवो मक्तो मवति । तदानीं देहेन्ियान्तः- 
करणाथण्यासो बिनश्यति- 

भिथया अविद्यानाशे तु, जीषो युक्तो भविष्यति । 
देेन्द्रियासबः स्वं, निरभ्यस्ता भवन्ति हि ॥ 

१, पुष्टिमार्भः अनुप्रहेकाभ्यः ( ° मार ४।४।९ ); 'हष्नानुप्रहसूपाति- 
पुटि, ( लस्वदीप निबन्ब-मागवताधंप्रङरण ); अनुपरहः पुष्टिम नियामक इति 

` स्थितिः ( ि° मु° भट्ढ रंमानाव ) | 

३. शओहरिराय वारपचकावदछी, प्रवमो सगः ( प ११९ ) 

ता् ननो = भमनम 
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तथापि न प्रलीयन्ते, जीबन्मुक्तगताः स्पुटम् । 
भाखन् यस्य हरेषोपि सेषया देषभाषतः* ॥ 

भयं च ज्यो ताबदू भवति याबत्तस्य प्रारञ्धकमोणि न समा 
श्नुबन्ति भथा यावत् रभुष्पा न तमुत्थापयति । पुष्टिमार्गी यमक्तस्य 
प्रारग्बानि संचितानि चेतत्सबोणि ईं्रछपा शमयति भक्तश्च सथो 
सक्तः संजायते पतदणुमाष्ये चक्तम्-- 

'अथ पुष्टिमार्मीयस्व विनैव भोगं प्रारञ्धं नश्यति न वेति षिषा- 
यते -एकेषां पुष्टिमार्गीयाणां भचानायुभयोः प्रारञ्धाप्रारश्वयोः भोगं 
विनैव नाशो \भवति, । 

अबिधथाया नाशे भक्त्या ज्लानसाषनेन वा जीबन्मुक्तो जीवः स्वकीय- 
मोक्षकामनाः समवाप्नोति । पुषटिमार्गीयं फलं चैतत् यत् मनुष्यः स्थूल- 
{लिगशरीरं परित्यञ्य भगवल्लीलोपयोगिशरीराषाप्त्यनन्तरं ब्रह्मणा 
सह॒ तदानन्द्रसमनुभवेत्-अप प्राप्याज्ञौकिकदेद्ात् भग्ने स्थुूल- 

लिंगशरीरे क्षपयित्वा दूरीकृत्य भथ भगवल्लीलोपयो गिदेहप्राप्त्यनन्तरं 
भोगेन सम्पद्यते-- सः अश्नुते सवौन् कामान् सह ब्रह्मणा बिपञ्िता, | 

अक्ति-ज्ञान-योगद्वारा सांसारिकदुःखनिबारणे वह्ञभः स्वीकरोति 
ङिन्तु ज्ञानयोगयोः साषनं कलिप्रताडितजीषेः असाभ्यमिति वज्ञभा- 
नुसारं भुक्तेः सरल छपायः मक्रितिः । तत्रापि ` मयोद्ाभक्तौ वेदविहित- 
कर्मणां करणे नानाभरत्यधायसम्मवात् भगवदात्मसमपेणरूपपुष्टिभक्षितिरेव 
सर्वथा गरीयसी । 

इत्थं च अनेनापि दुःलामावपूवेकनित्यानन्दभ्राप्तिरेव सोश्च; कथितः। 
तस्येदं कथनं य्पुष्टिमार्मीयमक्तस्य सक्तिविभिन्लोकेषु गमनं बिनैष 
तथा प्रारण्धकर्मभोगमन्तरेणेव जायते -पुष्टिमार्गीयाणं भक्तानामुभयोः 
प्रारब्धाप्रारज्धयोनौशो भोगं धिनेवः भवतिः । भगवान् तत्कमंणां नाशं 
स्वकुपयैष करोति । ख चैवं करणाशीलो यत् स्वधिथोगदुःखविदह्कलं भक्तं 
दुःखान्मोवयितुं जीषन्मुक्वावस्थायां भरारम्धकमभेगाय संसारे न निवा. 
खयति प्रत्युत तमानन्द्विप्रहं प्रदाय स्कीयनित्यरसात्मकलीलायां 

१, तर दीणग् निर ( प° १०६ ) 

२. अ भा० ( तरर सू* ४।१।१८ ) 

१, ० भा० ( त्र घूर ४।१।१७ ) 



3 ब्हमसुत्प्रभुखमाप्यपष्यकसनीकणम् 

भवेशयक्ि+ । इयमेव सथो मुचछिर्ा । करमसुकतिन्य क्ञानमागिणां 

अवति । अग्निहोत्रादिकर्मो पासनायां ज्ञानसाणनक्रमे बाग्निवायुबर- 

गेन्द्राथनेकलोकानतिक्रम्य ज्ञानी उयोतिर्भयं ब्रह्म समबाप्नोति-“भग्नि- 

होत्रादिकमेभिः, चिन्तद्यद्ाबुपासनाभिः ज्ञानोदये क्र ममुक्त्यधिकारी हि 

ठरल्लोकः गत्वा सुकत्वा अन्ते बरह्म भ्राप्नोति' एवा मोक्षावस्था क्रममुकति- 

शुष्यते । सयोदामारगी यमक्तावपि साषनक्रमेण मोचनेख्छवा मति 

अक्तश्चापि वेदुमयोदाशासितस्तिष्ठति । तस्य लयः पंचभूतेषु भवति । 

चालोकषय-खामीप्य-साहूप्य-घायुक्यैतन्मुकिवि चतुष्टयं च प्राप्नोति, लीला- 

रसस्तु न तेनावाप्यते । 

चतुथौष्यायस्य दतीयपावसमापतौ मक्षरबरहमप्राप्तिहूपफले पुरषोत्तम 

ब्रह्य भरापतिङपफक्ते चान्वरं प्रतिपाद्यत बल्लम। चार्येण नह्यप्रातिः बेशिषटथं 

प्रतिपादितम् । ततः चतुथेपावे पुरुषोत्तमस्य स्वरूपं तत्प्रातिरूपं फलं 

च कथं जीवः शलुमवतीत्येतदुमयं स्पष्टीकृतम् । तेन वैत्तिरीयोपनिषदः 

्ह्कविदाप्तोति भ्वरम्, इमां शवुतिञ्चुपक्रम्य “खोऽश्चुते सबोन् कामान् 

सह ब्रह्मणा विपश्चिता! इत्येलामप्याददानेन श्रह्मबिद् ज्येव भवतिः 

इति प्रदिपादिलम् । पतस्यैतनत्तारपये थदू ब्रह्मविवि खव गुणा भायान्ति 

डिन्तु तस्य ब्रह्मणः अघीनत्वात् करेत्वभावः केवलं त स्मिन्नायाति । 
ब्रह्मविदः कर्मणाममावः, ख दग्धकमेति वस्यापुनरावृत्ति गतिः 

प्रतिपादयति । अतो सुक्तो जोबः केन शरीरेण ब्रह्मणा सह स्वकीयान् 

कामान् अश्नुते पतल्मश्नसुत्यापयता बल्लभाबार्यण बतुथोध्यायस्य 

अतुथेपादे खक्तं यदूजरह्मलिदः पुनरादृ्तिरस्मिन् पर्पबात्मकसंखारे न 

अति । तस्याविभौषो अगवदनुग्रहबगोन प्रपंचातीततन्नित्यलीलायां 

अधति, परन्रह्म, ब्रह्मलोकः, भहाल्लीला नरह्मबिदूषिपरहश्चेते सवं भलीकिकाः 

प्राक्त । श्रह्मधिदो मुकतजीवस्य विग्रहो ब्रह्मदेव . सत्यज्ञानानन्वा- 

समको भवति--ूर्वेण मुक्तो जीवो भगववनुप्रहातिशयेश्छातो बहिरा- 

विर्भतो गुणातीतेन पुरुषो्तमेनैव सह खबोन् कामान् अश्तुते > >< > 

ब्रह्मणा मगवतेव स्वभोगालुरूपतयां खम्पावितेन सत्यज्ञानानन्दात्मकेन 

शरीरेण पूर्वोक्तानश्लुते,* । 

१. तत्रैव ( त्र» ख० ४।१।१९ ) तथा ( ४।२।१ ) 

१. तत्रैव ( ब्र* सू ४।द।९) २. ते* ० २।१ 

` ५, तेषां न पुनरादतिः (ब ६।६।१५) न च पुनशाबतंते (कछा* ८।१५।१) 

४५. अण् माष्यम् ( नर सू* ४।४।५ ) ॥ 
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भगवदनुम्रह्ानुसारमेव जीवः अलौकिकशरीरं प्रविश्य भक्तो 
अगवल्लीलानन्दमनुभवति-(ह्यसम्बन्धयोग्यानि शरीराणि नित्यानि 
खन्त्येव । यथानुप्रहो यस्मिन् शरीरे स वादशं तदू भाविश्य भगवदा- 
नन्दमश्नुते इति सबेमवदातम् ।* | 

इत्थं चरममोक्षलामे अगवल्छरयेव रधानं कारणम् । सैव ख भक्त. 
स्य साध्या, “मुक्तोऽपि जीवः पु्टिमार्भे भंगीकृतो भगवद्विग्रहं प्रात्य 
भजनानष्डं प्राप्नोतीति सिद्धम्” ।२ 

 बल्लमानुसारं ज्ञानमार्गीयो ज्ञानी विप्रहाथभावे अक्षरन्रह्मणि जीयते 
इति भ्रतिपादितचरम् । पुष्टिमार्मीयो भक्तश्च परब्रह्म प्राध्नोति यत्र 
मुक्तो जीषो भगवत्संकल्पनिमितं विग्रहं लमते--“ज्ञानमार्गीयस्य ब्रह्म 
शनेनाक्षरब्रहमप्रा्िः, पुष्िमार्गीयमक्षतस्य तु सोऽश्नुते इत्थनेनोकष्तपर- 
भ्राप्धिरितति, |> । 

पुरुषाथपूणसाषनमुक्तो जीबः अक्षरग्रह्यणि लीयते । भगवत्कृपया 
च स परब्रह्म पुरुषोत्तमं ब्ुणीते । परब्रह्मप्रातिमार्गे भपि बरह्मणा सह 
कतस्य प्राणादितल्लीनता भवति, किन्तु सा तल्लीनता भानन्द विप्रह्- 
प्राप्तेः पूवोवस्था वतेते । मक्तो यदा चरमविरहे आत्मानं विस्मरति 
तक्षा भक्त मगवतोरेशोभावः संजायते । अत एव घ्रीमदूमागवते- 

'दहेन्द्रियाघुद्धीनानां बेृण्टंपुरवासिनाम्' इत्युष्यते । 
इत्य माचायेपचकमोक्षबिषयकधारणानुशील्नेन ज्ञायते थत् शं करमते 

मोक्षावस्थायां जीवात्मनः परब्रह्मणा सह पूणेतस्तादात्म्यं जायते 
तथा बैष्णवाचार्याणामेषा। धारणा प्रतीयते यत् मुक्तात्मनां परमप 
दिष्यन्ञोकूषाचकविष्णुपदं वबा प्राप्रवतां ततः परावतनस्य न भयं 
भबति । ते मगवक्धिकारे एवात्मानमबनबुष्य तमेव सखबेमाकल्यन्ति । 
तदतिरिक्तं ते न किमपि वस्तु कामयन्ते । सां घारिकद्ुखानि परित्य्य 
मुकिमाग प्रहीतरि जीवे भगवानपि निरतिशयं प्रेम करोत । न ख 
कदापि स्वकीयं तं भरष्ठं स्वशरणतः प्रथक् करोति । छान्दोग्यश्ुतिरेत- 
तमरतिपादयति यन्युकछिमार्गेण गन्तारः जीवाः इमं मानषलोकं नावसन्ते-- 
"एष देबपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानबमाबतं नाबवतेन्ते 
नाबतेन्ते* । जहदारण्यके अप्येतदेव भतिपादितिम्-- तेषु ब्रह्मलोकेषु 

१. तत्रेव ( ४।४।७ ) ३. तत्रैव ( ४।४।१० ) 
३. त्वेव ( ४।४।११ ) ४, तत्रेव ( ४।४।१९ ) 
५. छा ( ४।१५।१ ) 

१ ब्र 



४८  बहासूत्रपमुखमाष्यप्चकश्चमोक्षणम् 

पराः पशाषतो बन्ति तेषां न "पुनरावृत्तिः । गीतायां भगवता 
भ्रीष्ष्णेन स्थयमेष विषयः प्रतिपादित 

मामुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम् । 
नाप्लुषन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां -गत।४ ॥ 

एतासामेष श्रुतिस्मृतीनां समन्वयातमकोपसंहारो बादरायणेन (भना- 
वृत्तिः शब्दात् अनावृत्तिः शब्दात्” ( ४।४।२२ ) इत्यत्र कृतो षतंते। सा 
चानावृत्तिरद्धेवमते ज्ञानेन वैष्णव।वायैमते च भक्त्येति निष्करषः | 

समीश्चा- 

रह्यलोकमवाध्य ब्रह्मबिदू यथा आानन्दमनुभवति तस्य इयमेव साधा- 
रणी अनुशीकलनी ब्रह्मलोकः शाश्वतः, अस्मिन् विषये रामानुज-निम्बाकंबरल . 
भानानैकमत्यम् । बादरायणस्य सूत्राणि एतस्येव .भावस्य द्योतकानि । अत 
एष शंकरेण--“तत्त समन्वयात् इति सूत्रस्य भाष्ये इदं तु पारमार्थिकं 
कूटस्थनित्यं व्योमबरघबेग्यापि सबेविक्रियारदितं नित्यदृष्तं निरवयवं 
स्वयं व्योतिःस्वमावं यत्र षमोधर्मो सह कर्येण कालत्रयं च नोपावतते 
तदेतद् शरीरत्वं मोक्षाख्यम्, “अप्राणो मनाः श्चुः 'जसंगो ह्ययं पुरुषः, 
अत एव भनुष्ठेयफलविलक्षणं मोक्षाय मशरीरत्वं नित्यम् इत्यादि -श्ुति- 
भ्रमाणेः शरीरादिरहितायां स्थितिरेष मोक्षः, तदेव च ब्रह्म यस्यात्र जिज्ञासा 
भ्रारभ्वेति मावः” -- एवमुक्त्वा यो मोक्षो निर्दिष्टः स भावः एतेः सूत्रनौभि- 
डयड्यते । पूर्वोक्तोद्धरणेनेतत् सिभ्यति यन्मोक्षस्थितिः ब्रह्म चैतदूद्रयमपि 
पकमेव । (भह ब्रह्मास्मि, इति भष्नया जीवात्मनो ब्रह्मणा सहैक्यानुभव- 
पव हि मोक्ष इति मोक्षप्राप्तिनं कापि नषीनस्थितिः प्रत्युत शश्वत्कालात् 
तंमानायाः स्थितेः परिक्ञानमात्रमेवेति मोश्वभापिः केनजित कर्मणा 
नेतिकषिकासेन न भपितु क्षानदरिष मवति । एतभ्नितरां स्पष्टं यत् 
मोक्षषिषयिणी एषा धारणा बादरायणस्य न कस्मादपि सूत्रात््रकटीभवति। 
शंकरस्य मोक्षषिषयिणी धारणा सांख्यस्य मोक्षबिषयकबारणया समता- 
मेति । यथा प्रकृतेः पुडषस्य सुक्तिरेव सांख्यस्य अन्तिमं लदयं तथेव 
शंकरानुखारमबिद्यातो जीषस्य सुकिरेव मोक्षः । अविद्याया षिनाशा- 
नन्तरमेव । जीषात्मा स्वकीयं वास्तविकस्वलूपमवाप्नोति । मोक्षप्रति- 

णीन णि मम व 1 रिफ 

१, चु ( ६।३।१५ ) ९. गीता ८।१५ 
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पि सूत्रे एषा घारणोपल्लभ्यते । बादरायणानुसारमात्यन्तिकटुःखनिषृत्ति- 
मात्रमेव न मोक्षः प्रत्युत शाश्वतानन्दावाप्त्यवस्थानामेव मोक्षः । 

उपसहारः- 
मोक्षस्य एष विषयः ब्रह्मसूत्राणां चतुथोभ्यायस्य प्रथमपादत पव 

भ्रारड्वः । स च जीबात्मनां गतेरागतेश्च सम्बद्धः। तत्र बादरायणस्य 
एतन्तात्पथ यत् प्रारम्धकमोणि मोगद्वारा परिसमाप्य जीवो रह्म, सम्प- 
श्यते । तेषां कमणां परिखमाप्नौ हि सर्बन्दरियाणिर मनसि मनश्च प्राणे 

" लीयन्ते । प्राणः. भण्यन्ते" आत्मनि तिष्ठति । ` इन्द्रियमनः्राणोपेत 
- आत्मा च पंवमूतेषु+ तिष्ठति । आत्मनः सुहमशरीरेण ख्ट॒घम्पकेः 
अपीति° ( मुक्ति) पयेन्तं तिष्ठति; स्थुल्ञशरीरषिनाशे च सुदमशरीरं 
“न विनश्यति । 

्ुतावेकत्र इत्थं प्रतिपादितं बतंते यत् युक्तात्मनां प्राणा न उत्का. 
मन्ति ।< अत्र बादरायणस्य एतत्कथनं यदुक्बवनेन नेत्थमवगन्त््यं 
यत् शरीरात्पराणाः न वियुश्यन्ते अपि तु तस्येदं तात्पय यत् शरीरात् 
भथोत् जीवात् प्राणानां वियोगो न भवति । माभ्यन्दिनीयशाखाभ्या- 
यिनस्तु*“ स्पश्टत एवेत्थं प्रतिपादयन्ति यत् आत्मनः प्राणानामत्करान्ति- 
ने भति । "स्मृत्याध्येतदेव सिध्यति । 

बन्ध नमुक्तश्चकदेवदीनामादित्याभिमुखं गमनं पुराणेति्ाखादिषूप- 
-लभ्यते । तच्च सुदमशरीरमन्तरेण सबेथा भसम्मबि । 

जीवाधिष्ठितसूदमभूतानि परब्रह्म* गच्छन्ति; तत्रापि चात्मनः 
सुदमशरीरादू विभागो** न भवति । 

१. भोगेन त्वितरे कपयित्वाय धम्पद्यते ( ४।१।१९ ) 
२. मत एव च सर्वाण्यनु ( ४।२।९ ) 
३. तन्मनः प्राण उत्तरात् ( ४।२।३ ) 
४. घोऽध्यच्ते तदुपगमादिभ्यः ( ४।२।४ ) 

५ 
६ 
ॐ 

। 
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 भूतेष्वतः श्रुतेः ( ४।२।५ ) 

° तकापीतेः संधारम्यपदेशात् ( ४।२।८ ) 
° नोपमर्देनातः ( ४।२।१० }) ११०. न तस्य प्राणा उत्कामन्ति 
° प्रतिषेधतीति चेन्न शारीराव (९ ४।२।११ ) 

९. स्पष्टो केषाम् ( ५।२।१३ ) ११३. स्मयते च ( ४।२।१४ ) 
१०. तानि परे तथा याह ( ४।२।१५ ) 

११. अविभागो बवनात् ( ४।९।५६ ) 
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भअचिरादिमानबदेवगणो › मुक्तात्मानं विदुयुल्लोकं प्रापयति । ततः 
भग्र अमानवाः पुरुषास्तं ब्रह्मलोकं नयन्ति । 

मुक्तौ जीवः सत्यकामसत्यसंकरेपादित्राह्मगशुणैबिभूषितः संजायते 
इति जैमिनिः । भुक्तार्मा छुद्धस्वेतनस्वरूप अत्यौडुज्ञोमिः। मुछ जीषः 
चेतनः अपि सत्यसंकल्पादिगुणाल्ञकृतः इति नानयोषौद्योः कथिदू 
विरोध इति बादरायणः ।* 

युच्छस्मानः संकल्पमात्रेणैव+ समस्तसुखानि प्राप्लुबन्ति । सर्वेषु 
लोकेषु सुचात्मा स्वेच्छानुसारमप्रतितगत्या गन्तुमागन्तुं च समथः । 
ख सर्व॑श्वरः "सबोधिपतिश्च जायते । स्वङीयेनेश्वर्यण चेकदेव अनेकशरी- 
राणि* धारयितुं समर्थः सशरीर, अशरीरश्च मवति । 

सुच्छत्मा ब्रह्मणा खह परमं साम्यमुपैति इत्युपनिषदः प्रतिपाद- 
यन्ति । बाद्रायणस्यात्र एतस्कथनं यच्छरृतीनामेवसपरति पाद्नस्यैतततात्पयं 
न वतते यत् जीवो ब्रहैव खम्पद्यते भपितु केषल्मात्मानन्दोपभोगे, जीब- 
स्थ ब्रह्मणा सह् तासां सखाम्योपदेशः । बाद्शयणस्य (भोगमात्रस्ाम्य- 
लिगाख्चः एतस्य सूत्रस्य भअवश्यमेष भ्वनियदू अह्मशक्त्यपेक्षया जीबस्य- 
शक्किस्ददानीमल्पा भवति । 

नहमप्रात्त्यनन्तरं सक्तात्मा न पुनमौनवषलोकमावतंते ।“ 
इतथं ब्रह्मसूत्राभ्यायिनां स्पष्टमेतद् यन्ुक्तौ जीवः सांसारिकबन्धना- 

न्मु्ति.मवाप्नोति । तदानीं स पृणतया स्वतन्त्रः संजायते । स्थूलशरीरं 
स धारयतु मावा सूद्दमशरीरं तु तस्य सषेदेव तिष्ठति । स्वेच््ानुखारं 
स॒ खबत्रगामी, सत्यकामः, सत्यसंकल्पश्चापि न्रह्माघीनो भूत्वा जगत. 
॥ १ मुङ्के। पजभूतेषु चापि स विजयः 
संजायते । 

[ब मी 

१. अचिरादिना तत्प्रथितेः ( ४।३।१ ) 
१. ब्राहोण जेमिनिर्पन्यासादिभ्यः ( ४५।४।५ ) 
१. चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोभिः ( ४।४।§ ) 
४, एवमध्युपन्याद्ात्पूवंमावाद विरोधं बादरायणः ( २४।४।७ ) 

५. संकर्पादेन वु तच्छरतेः ( ४।४।८ ) 

६. अत एष चानभ्याभिपतिः ( ४।४।९ ) 

७, भ्रदीपवद वेशस्तथाहि दशंयति ( ४।४।१५ ) 
८. अनादृत्तिः शब्डादनाकृतति, शब्दात् ( ४।४,९१ ) 
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( अष्ययनोपसंहारः ) 
पूर्वोक्छाभ्यायसप्तके यथास्थानं भाष्यकाराणां प्रातिस्विकबिवार- 

प्रदशेनपूवैकं ब्रह्मतुत्रप्रतिपायविषयाधारमतश्रुतिनिर्दैशे प्रत्यधिकरणभा- 
्थपश्छकसमीक्षणादिना एतत्स्पष्ठीकतुं चेष्टा कृता संजाता यत् पूर्वो 
कमाष्यकारपच्चकव्याख्यायु कतमा आषिकयात्याधिक्येन ब्रह्मसूत्राचु 

` दुला । इदानीमेतदावश्यकं यत्तन्निष्कषं बिविश्य तदुपयुकानु पयुचछयो 
षिच्ारः क्रियेतेति कालक्रमानु सारेण पृबेषत् शंकर भादौ गृह्यते- 

शंकरस्य व्याख्या रामानुजनिम्बाकवल्ल भानां व्याख्यापेक्षया नितं 
भिना । यदपि चतुर्भिरप्याचर्यैः स्वस्वविधया एकत्वबहुत्वयोः समन्यं 
खथापयितु स्तुत्यः भ्रयतनो धिष्ितः, तथापि एतस्यां दिशि शंकरस्य विधा 
नितान्तं प्रथक् । तस्यायं विचारः यत् एकत्वं बहुत्वं ब पएतदुमयम् एक- 
देव नैकं भवितुमर्हति । अभनयेोद्धंयोरेकमेष सत्यम् । त्चेकत्वम् इत्यने- 

 कत्वमावना मिथ्या, जमो, मायाजन्या बा वतेते । मायया हर्य मानस्य 
एतस्य जगतः परस्य ( निशणस्य ) अपरस्य ( सगुणस्य ;) च ब्रह्मण 
परस्य अपरस्य च ज्ञानस्य परस्य अपरस्य च बिदुशः ब्रह्मणो जीवस्य च 
नितरामेकत्वे परस्परं भेदप्रतीतिः संजायते । ` 

शंकराजु सारेण विषते एव कायेकारणसम्बन्धः, न परिणामः । जीवः 
प्रकृत्या ब्रह्मेव तद्देव च विभुः भविद्याविनाते हि भु ऊावत्थायां ब्रह्म 
साहूप्यमबप्नोति । 

इदानीमेतदूबि चार णीयं बतंते यत् एतद्विषये सूत्रेषु किमुपलय्यते । 
सबेतः पूवं त्र ब्रह्मजीवयोः भेदे दष्टिनिक्षिप्यते । 

गरह्मसूत्रेषु बहूनि परवंमूतानि सूत्राणि खन्ति यानि उभयोः येदं सूच 
यन्ति । तथथा- नेतरोऽनुपपत्तेः ( ११९६६ ) मेद व्यपेशाख्च 
( १।१।१७ ) अस्मिन्नस्य च तदूयोगं शास्ति ( १।१।१६ ) मेदध्यपदेशा- 
च्वान्यः ( २।१।२१ ) कमकठेव्यपदेशाणश्व ( १।२।४ ) संभोगप्राधि 
रिति चेन्न बेशेष्यात् ( १।२।८ ) गुहां अविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात् 
( ९।२।५१ ) शारीरश्योभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ( १।२।२० ) विशेषण 
भेदष्यपदेशाध्यां च नेतरो ( ५।२।२२ ) मुक्तोपल्ष्यश्यपदेशात् ( {।१।२) 
अत्यादि । 
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शंकरेण स्वसिद्धान्तानुकूलायोनु पलम्बौ स्वकीयव्याख्यायां बहुत्र 
प्रधंगानुद्कूलं परिवधेनं कृतम् । यथा, भेवष्यपदेशाच्च ( १।१।१७ ) 
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ८ १।२।२० ) उत्तरा्चेदाषिभुत- 
स्वरूपस्तु ( १।३।१६ ) पषु ब्रह्मजीबभेदप्रविपाककसूत्रेषु तेन पएतस्मति- 
पादिवं यदेष भेदो मायाेतुको व्यावहारिको न पारमार्थिकः । विशोष- 
णाश्च ( १।२।१२ ) इति सूत्रे शंकरेण स्वतः एतत्स्वीषृतं यद्नयोद्रयो- 
जीवो गन्ता ब्रह्म च गन्तथ्यम् । किन्तु अस्मिन् विषये सन्देहे जिश्चा- 
सुभिः अधिकं तु भेदनिर्देशात्? ( २।१।२२ ) तथा अंशो नानाढ्यपदेशात्? 
( २।३।४३ ) तत्सुत्रहमयं द्रष्टव्यम् । भनयोः प्रथमं सूत्रमेतत् निदिशति 
यत् जीषपेष्षया ब्रह्म अधिकम् । द्वितीयं च एतन्निदिशति यत् जीवो 
ब्रह्मणः अंशः । पएवमेब हतीयाध्यायद्ितीयपादस्य सप्तविशतः त्रिंशत्तम. 
सूत्रेषु यथपि ब्रह्मजीवम्बन्धसुकानि अनेकोदाहरणानि प्रदत्तानि- 
यद्यपि न तानि प्राचुर्येण निश्चयात्मकानि- तथापि तानिन केनापि 
प्रकरिण शद्रैतखिद्धान्तस्थापने प्रमाणस्वरूपाणि वक्तुं शक्यन्ते । 

ब्रह्मजीवयोः सम्बन्धबिवेचनानन्तरं जीवस्य स्वरूपधमंयोः विचारः 
क्रियते । अयं बिषयो विशेषेण द्वितीयाध्यायदतीयषादे एकोनविंशसूत्रतः 
तरिपंलाशत्तमसूश्रं याबत् विवेचितः । | 

अधिकरणविश्लेषणे पततपरतिपादितचरं यत् एकोनविशसुत्रतः इा- 
विशसुत्र याबत् जीवः अणुरिति सिद्धान्त पक्षः स्थापितः। भष्टादशसुत्रे 
च जीवो ज्ञः प्रतिपादितः । त्रयल्िशत्तमसृत्रतः चत्वारिशत्तमसुत्र यावत् 
जीवः कन्तो शपि प्रतिपादितः । शंकरेण एतेषां स्बंथा धिपरीत एव अथः 
प्रतिपादितः इति तत्रानेकप्रकारविरोधः संया स्पष्टः । 'तदूगुणसार- 
त्वात्तु तदूब्यपदेशः भाज्ञवत्ः ( ३।३।२६ ) तथा भयथा च तक्षोमयथा, 
( २।३।४० ) इत्यत्र बिशेषेणेतदषलोकष्यते । | 

इत्थं शंकरस्य सिद्धान्ताथं सूत्रेभ्यो निम्नांकितबिषयद्धये न किमपि 
साहाय्यमुपलभ्यते ( १ ) ब्रह्मजीवयोः सम्बन्धः ( २) जीवस्य स्वरूपम् 
च । तत्र शंकरमते ब्रह्मजीवयोनितरामेकत्वम् । स्वहूपविषये च जीवो 
विभुः, ज्ञानस्वरूपः ( न ज्ञातस्वरूपः ) कठृत्वबिहीनश्च । 

जीवार्मनो विषये शंकरस्य विवारः सूत्रकारात् प्रथक् वतेते। 
सूत्रकारस्येतन्मतं यत् जीवात्मा नद्यणः अग्निस्फुकल्लिगः अग्नेरिषोदु- 
गतः । सख अ अणुः, ब्रह्मणः धंशः। एवभरुमयोरंशांशिभाषत्वे बह्मजीष- 
ओरनभ्यत्वम् । जीवः क्तौ मोचा च किन्तु ब्रह्यणीनः। ब्रह्मभावापनः 
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दशायां सः भणुत्वेन सह भिभुत्वमनुभवति । स ब्रह्मणो नभिासो नापि 
व प्रतिकिन्बः, नापि बाधिद्याजन्यः। स च न अघत्, भपितु सत्। 

परापरब्रह्मभेदविरे अपि षयमेतदेष भवरण्ड्धामो यत॒ यत्र 
कुत्रापि शंकरेण भयं मेदः प्रदरितः तत्र कतमत् अपि सुत्रमेषंभूतं न 
बतंते यत् शंकरस्य एतन्मतं प्रमाणयितं शक्युयात् । उदाहरणाथेम्- 
गतेरथेवस््वमुमयथा-( ३।३।२४ ) इति सूत्रे शंकरेण खमयथा इति 
शब्दस्य यः अथः छतः ख ॒नितराम्वाभाविकः। “अनियमः सवंषाम्? 
( ३।३।३१ ) तथा कामादीतरत्र“ ˆ“ "( १।३।१६ ) रेहिकमप्य्रस्तुत 

भरतिबन्धे तदूदर्शंनात् ( ३।५।५१ ) तथा "एवं मुक्छिफलानियमः'- 
इत्यादिषु एषं चलुथोभ्यायस्य भन्तिमठुतीयपादेषु परब्रह्मणः नि्देश- 
कत्वम् शेषेषु चापरब्रह्मणः । एवमेव भानन्दमयाधिकरणे परापरन्रह्मणो- 
विवेचनं छतम् । किन्तु तत्र तत्र सूत्रेषु न किमपीरर्थमूतभयुपलमभ्यते येन 
प्रधानतया भयं सेदः स्थापयितुं शक्येत । नापि च लन्यभाष्यकरः 
एषंभूत ब्रह्मबिषयकपरापरभेदतात्पयेण सूत्राणि व्याख्यातानि इति न 
तेषामथौः शंकरस्येवास्वामाविकाः । सूत्रकाराय सारेण परापरन्रह्मणोः 
मेदामावात् तत्खिद्धन्ते शंकराभिमत मायायाः छते ब्रह्मसूतरेषु न किमपि 
स्थानम् । 

ये च हत्थं स्वीछुवेन्ति यत् शंकरस्य घिद्धान्त एव--यर्मिश्च 
मायायाः प्राघान्यम्-सूत्रकारामिमतः तेनै तस्योत्तरे किमपि धक्तव्यं 
स्यात् यत् सूत्रकारेण सम्पूणं मन्ये एकत्रैव केवलं, (मायामात्रं तु कस्यै 
ना नमिभ्यक्तस्वरूपत्वात्' ( ३।२।२ ) इत्यस्मिन्नेव सूत्रे मायाशब्दः 
प्रयुक्तः; स चापि स्वप्नावस्थाबणेनप्रसंगे न जाप्रदवस्थाबणेनप्रखंगे । 

शंकरेण मायाशब्दस्य यः अथः स्वीञतः स॒ सवथा भप्रासंगिकः । 
एतदथं च बिरोघास्पदं यत् भसिमिन्नधिकरणे शंकरोपस्थापितनिम्नांकित- 
प्रश्नद्वयमष्ये युक्छिसंगतसम्बन्धस्य सवथा अमाबः- 

(१) छि प्रबोध इश स्वप्ने अपि पारमार्थिकी खष्टिरादोस्वित् 
मायामयोति ( शां० भा० प्र १७०७ ) 

(२) कस्मात्पुनर्जीषः परमात्मांश एव॒ संस्तिरस्कृतश्ञानेश्र्यो 
अबति ? ( शां० भा० प° १७२४ ) 

रामानुजावर्येण माया परमा्मनः भश्चयं जनकबिकित्रा शक्तिः 
शम्युपगता। तद्थीनुसारमस्याषिकृरणस्य सम्पूणसूत्राणि शंकरापेक्षया 
अविकसन्तोषजनकश्पवेण सुखम्बदुधुं शक्यन्ते न तत्र तेशमात्रमपि 
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विरोधः सम्भवति । अत्र न कञ्चित्सन्दे्ः यत् रामानुजानुखारं माया 
परमात्मनः शक्तिरिति स्वीकारे संसारस्यैतदू दश्यमानं स्वरूपं ज्ञानस्य 
खाषारणसाघनेरनिवे चनीयं किन्तु शंकररामानुजधारणाहयमष्ये महदन्तरं 
बर्त॑ते--शंकरानुखारमेतदूदश्यमानं जगत् भिध्या, र्जौ सर्पोदूभावन- 
भिवाविथाष्यस्तम्; रामनुजानुारं च संघारः अनिबचनीयः अपि 
ब्रह्मबहेव सत्यः। 

मायावादस्य अभिव्यंजकं (तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यःः 
( २।१।१४ ) इत्येकम् भन्यरसूत्रप् । अत्र शंकराञ्चुसार्म् "आरम्भणम्, 
इत्येव शब्दः वाचारम्मणं विकारो नामधेयम्? इति श्रुतिवाक्यस्य 
तास्पर्यण नििं्टः सन् जगदू ब्रह्मणो विवतं सूचयति अभ्युपगम्य 
चेमं ठयाषहारिकं““ ---बरह्मग्यतिरेकेणामाब इति द्रष्ट्यम् । अस्मिन् 
भाष्ये शंकरस्य विवतेषादः स्पष्टः, किन्तु अप्र "पटवच्च ( २।१।१६ ) 
तथा भयथा च प्राणादिः, ( २।१।२० ) अनयोः सूत्रयोः भष्योदाहरणे 

न विषतंस्य अपि तु परिणामवादस्य पुष्टिजोयते इति एतद् बकु न 
असंगतं यत् आर॑भशब्दस्य रामानुजोयंमाष्यं शंकरभाष्यावेक्षया 

अधिकं युक्तिषंगतम् । बल्लमेनाप्यत्र शंरस्य तीत्रालो चना कृता | 
धस्येव भावस्याभिष्यं नकं तृतीयं सूत्रम् *भभास एव च” (२।३।५०) 

पतद् वतते । सत्र भामासशब्दस्य शंकरेण यः अथः कृतस्तद्पेश्षया 
बल्लभस्याथः अधिकं सप्रुचितः। रामानुजनिम्बाकभरति पाद् नपद्धति रपि 
न विप्रतिप्यारिमिका । 

कायकारण खम्बन्धे विशोषेण दृष्टिपाते एतदाभिक्मेन प्रमाणितं 
संजायते यत् सूत्रकारस्य परिणामवाद एद अभोष्टो न षिवतेबाद्ः । 
एतस्य एकतः एतत्कारणं यत् (आत्मक्रतेः परिणामात् ( १।४।२६ ) 
एतस्मिन् सूत्रे परिणामशब्दस्य विशेषेणोल्लेखः। द्वितीयतः, "न बिल. 
क्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्" (२।१।४) एतस्मिन् सूत्रे यत्र कायेकारण- 
बेषम्येणोत्पन्नस्य भस्य भश्नस्य समाधानं यदू अवचेतनत्रकृतिक जगतः 
कारणं कथं चेतनप्रकृतिकं न्क्ष सम्म॑वति तत्र न सूत्रकारेणेवत्परति- 
पादितं नापि चेतत्ज्ञेशमात्रमपि संकेतिवं यदेतत्कार्यकारणाण्यास्वशेन 
स्था सम्मवति । उदाहरणायेम् ¦ यथा शुक्तौ रजतस्य मः तथेव 
ब्रह्मणि जगतो ज्रममात्रम् । किंच, ख इत्थंन कदापि निहिशति यत् 
छटपत्तः प्राष्् कारणे कायस्य सत्ता न बतेते । एतच्च, “असदिति चेन्न 

०१. शार मा १००२. ४ 
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भ्रतिषेषमात्रत्थात, ( २।१।० ) इति सूत्रतः स्पष्टम् । विषतेबादसिद्धान्त- 
स्वीकारे तु उत्पत्तेः प्राक् कारणे कायस्य सन्ता न कथमपि स्वीकतु- 
शक्यते । एतदतिरिच्य "हश्यते तु" ( २।९५६ ) इति सूत्रस्य व्यारूयायां 

४ ॐ ॐ + 
शंकर सहितेरन्येः सवोवा्यः यानि बिषमकारणकार्योदाहरणानि- 
ध्यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात सम्भवती विश्वम् 
( मु ११७ ) इत्यादीनि प्रदत्तानि तानि सवौणि परिणामवादस्य 
समथकानि। 

इत्थं शांकरभाष्यसमीक्षणेन पएतन्निर्णेतुं नितरां न्यायसंगतं यदू 
दाशेनिकयपद्धतौ, उपनिषदां सिद्धान्तस्थापने च शंकरस्य यत्किमपि 
मूल्यं मवेत् किन्तु सूत्रकारेण सह यावदस्य सम्बन्धस्तावत् सूत्रकारेण 
सह तत्सम्बन्धदृ्टया ततिसिद्धान्तः सूत्रकारसिद्धान्तास्स्बेथा भिन्नः । 

बस्तुस्थि।तस्तु एश यत् कस्यचिद् व्याख्यानस्य साहाय्यमन्तरेण 
जरह्मसूत्राणामथोबगत्तिः सर्वथा भसस्मवेति यावत् शंकरण्याख्यातिरिक्ता 
व्याख्या न उपनन्धा तावत् भअषिकांशतः शांकरमाध्यस्येष प्रचारः 
अभवदिति पूर्बोक्तपरकारेण निर्णयं कत्त॒सर्वेथ। अयुक्तमाकलय्यते स्म, 
किन्तु कालान्तरे शंकरतुल्यप्रकांडबिदुषां स्थानान्तरेषु विभिन्नायेक- 
व्याङ्यानामुपन्ञड्यौ परम्परागतघारणानां तथेव स्वीकारतपूम् अनु- 
शीलनपराः विद्वासो सुदुः विचारयितुं भ्रारभिरे इतीदानीं शंकर 
रामानुजयोर्यत्र हयोर्वेमत्यं बतंते तेषां सर्वेषां स्थलानां संग्रहे निश्चयेन 
भयमेतन्निष्कर्षमुपगमिष्यामो यत् बहुषु स्थलेषु पतभिर्णेतुं न शक्यते 
यदू दयोः कतरस्याथेः भविकं स्वाभाविको दूराङ्ृषटो बा बतंते । बहूनि 
स्थलानि एबंमूतानि सन्ति यत्र शंकरस्याथंः रामानु जायोपेश्षया अधिकं 
स्वीकायः। बहूनि वचैवभूतान्यपि सन्ति यत्र शंकर पेक्षया र(मानुजाथेः 
अधिक स्वीकायः । उदाहरणाथम् , ३।४।४१-४२) ४।९।१६, तथा 
४।२।७-१६ एतत्सूत्रञ्याङ्यास्ु पतजिर्णेतुं दुःशकं यदनयोः कतरस्य 
व्याश्ग्रा उत्कृष्टा बतंते। एषम् १।२।६-१०; १।३।१३; २।१।२, २।३।१४ 
२।५।१-४; ३।५।९५१६ एवा सूत्राणां शंकरस्य उ्यादङ्या रामानुजस्य व्याख्या- 
पेश्वया चल्कृष्टा किन्तु नित्सन्देहमेतद् वक्तुं शक्यते यत् २।६।१८ 
१।३।२१-२३, इत्यादिसूत्रषु शंकर्स्याथोपेक्षया रामानुजस्याथेः ` अति. 
स्वाभािकः सभुत्कृष्टश्चावगम्यते । 

शंकरस्य उयाख्याविषये डा० थीबो महोदयस्य स्वकीयवेदान्तसूत्र- 
भूमिकायाः शततमे पृष्ठे एत् कथनं यत् सूत्रेषु शंकरमतानुसारिब्रह्म- 



४९० बहासूत्रप्रसुखमाभ्यपलकषमीक्षणम् 

विषयकं परापरज्ञानं ब्रह्मेश्वरभिषयको भेदो घा त्रापि न पलग्यते । 
सूत्रकारानुखारं ब्रह्म खवोवुभुत-गुणनिषानं सवेशक्िशाल्लि च वतते । 
तस्मिन् प्रकृत्या सवेतिरोधिगुणानां सम्भवः । नेति नेतीत्यादिनिषेधा- 
त्मकश्रुतिषाकयानि तत्र लौकिकरुणानां निषेषं छुषन्ति । “सबेकामः' 
इत्यादिश्रतयः तत्र सबेदिव्यगुणानां खम्भवं भरतिपाद्यन्ति । इत्थं जह्य 
खभयलिगम् | 

वल्लभनिम्बोकयोरप्येतन्मतं यत् उपनिभ्सु प्रतिपादितं नेति नेति 
अथवा स्वंकाममेकं स्व्त॑त्रं कटे सरिवदानन्दस्वरूपम्। तच्च स्वली- 
लामात्राथमेबात्मानं जगद्रूप परिणमयति, किन्तु वाग्रूप्यमबाप्य न 
समाप्नोति भपि तु तदु रचयित्वा तत्रैव प्रविशति । सर्वविश्वव्याप- 
कत्वेन तदन्तयोमि । बहिस्तिष्ठदगम्थमपि तत् यथाकामं समाधिना 
भक्त्या वा गम्यं भवि । क्रियामात्रस्य, ज्ञानमात्रस्य, भानन्द्मात्रस्य 
च तव ठदूगमस्थानम् । नामह्पात्मकं तत् , भव्याकृतं च व्याकृतं 
करोति । तस्मदिव च बिभिन्ननामदूपात्मकम् एतवू जगदुत्षथते । 
केवलं ज्ञानद्वारा प्रा्तिकरणदशायां तदव्यक्तं किन्तु चिन्तनेन भक्षत्या 
वा प्राप्तिकरणदशायां तदू ध्यक्तं संजायते । तस्नीवास्मनः अपि भन्त- 
निवसति ( भतत्मेति तूपगच्छन्ति प्रायन्ति च तर. सू. ४।१९।३ ) 
तस्मिन्ननन्तविभिन्नतानामेकीमावः । सष्विदानन्दस्वहूपं तदू ब्रह्म 
सबेस्मिन् जगति भनुस्युतम् । एतेन स्पष्टं यत् सकारस्य सर्वेश्वरवाद्- 
पद्ठतिः शंकरस्य सर्वेश्बरबादपद्धतेः सबेथा भिन्ना । सूञ्रकारः ब्रह्मणः 
प्रत्येकं बस्तु न अस्वीकरोति प्रत्युत तदीयग्रत्येकवस्तुस्थीकृतिं द्रढयति 
शंकरश्चेत्थं न स्वीकरोतीत्युमयोर्मदः। 

जीवात्मनो विषयेऽपि शंकरसूत्रकारयोमते बिभिन्नता । सूत्रकार 
स्थैतन्मतं यत्नीवात्मा ब्रह्मणः अग्नेः स्फुलिगवदुद मवत्ति। स बाणुः। 
ब्रह्मणः अंशः । उभयोरंशां शिभाव इति स ब्रह्मणः अनन्यः। ख कन्तो 
भोक्ता च तथापि ब्रह्माघीनः। ब्रह्ममावापन्नदशायां खः भणुत्वेन सष 
विभुत्वमनुभवति । स न ब्रह्मण भामासः नापि च तत्रतिनिम्बः। 
नापि बा अवि्याज्न्यः। स न असत् भरत्युत सदू बतेते । 

जगतो भिषये अपि शंकरसूत्रकारयोमोन्यता विभिन्ना । वत्र 
सूत्रकारस्यैतन्भतं यत् केबलं ब्रह्म एष जगतो निमित्तोपादानोमय- 

: णम् । डपादानक्ारणे सत्यपि जगद्रपे आत्मानं परिणमयिद्ृणि 
र्मणि न किमपि परिषतंनं संजायते । सत्यपि निमित्तकारणे न तस्मिब् 
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वैषम्यादिदोषदुष्त्वम् । कायेकारणयोरनन्यतयेव ब्रह्मजगतोरनन्यत्वम् । 
इत्पत्तिस्थितिनाशावस्थाघ्चु यथा खबदा कायस्य कारणे स्थिति 
तथेवेदं विश्वं तिखृष्वपि अवस्थासु बह्मणि बतेमानं वदनन्यत् तिष्ठति । 
शंकरथत् सुत्रकारो नेतज्जगत् स्वध्नमात्रम् ; भविदेतुकं माया- 
मात्रं षा मनुते । तदनुसारं जगतः कारणं ब्रह्य भस्ति । तथापि कायरूप 
जगत् भनन्तविमिन्नतायुक्तप् , तस्य रचना च ब्रह्मणो लीलामात्रं न । 

चतुथोध्याये प्रद्ितायाः ब्रह्मप्राप्तेः ब्रह्मलोकीयेश्बयेभोगपद्धतेश्च 
बिवेचनेनैतत् स्पष्टं यत् मोक्षविषयकमान्यता अपि शंकरसूश्रकारयो 

 भिन्नाः। सूत्रकारानुसारं सा च एका एवंमूता दशा यस्या छपलब्धिः 
आध्यात्मिकक्रमिकविकासेन मवति किन्तु शंकरानुसारं सा पका 
एवंभूता दशा यस्याः सत्ता साबंकाल्िकी सती भपि अविद्यायाः कारणेन 
तिरोधत्ते तन्नाशे चाबिभषति । 

वेदान्तसारस्य भूमिकायां शांकरमाष्योद्धरणेबेहुत्र विरोधं प्रदशं 
यन् पाश्चात्यमनीषी कनंलजेकब महोदय इत्थं स्वविचारान् प्रकटीकरोति 
"अतः इत्थं प्रतिभाति यत् शांकरसमये बिशिष्टादितवादिनः पएषेभूतस्य 
कस्यचिदन्यस्य सिद्धान्तस्य वा प्राबल्यमासीत् येन स्वयं शंकर इत्थं 
प्रभावित भासीत् यत् तद्धिरोषिनं स्वतिद्धान्तं संस्थापयन्नपि न 
तत्सिद्धान्तं स्वमस्तिषठकाञ्निष्कासयितु प्रामबत्' । 

कनंलजेकबमहोदयस्य एतत्कथनं मौलिकं सत्यं च प्रतिभाति । 
यतो हि यदि शांकरभाष्यमादाय ततः शं शरस्य स्वसन्निवेशिताः भिधा. 
विषयकांशाः निष्कियेरन् तदा तस्य भाष्यस्य यः अंशः भवशिनष्टि 
स एव बादरायणस्य वास्तविकः धिद्धान्तः । बर्लभावायस्य अणु 

ष्येण अपि पूर्वोक्तमेव तथ्यं प्रमाणीक्रियते भथोौत् ब्रह्मसूत्रेषु बाद्- 
रायणेन शदमेष भ्रदशितं यत् पुरुषोत्तमः सषजगदात्मकः सन्नपि तत 
परः । अस्य इदमेव तार्पयं यत् शंकरबादरायणयोः सिद्धान्ताः यदि 
नाम विरोधिनः सन्तुनवा तथापि विभिन्ना अवश्यं सन्ति। स्वकीयां 
भष्यमूमिकां समाप्नुवता शंकरेण प्रतिपादितभ--यथा चायमथ 
सथेषां वेदान्तानां तथा बयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदशयिष्यामः 
पतेन स्पष्टमेतदू यत् शंकरस्य इदमेव लदयमासीत् यत् ख ब्रह्मसत्राणां 
यथासम्भवम् उपनिषत्सम्मतमेषाथ प्रदशयत् । अथोत् सख सत्राणां 
तमेषाथ गृह्णीयात् यथा च तेन उपनिषदामथेः अबगतः। एतेन सर्वेण 

१, वेदान्तखारभूनभिका ए* ९ 
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र यदू याबदू बदरायणसत्राणां सम्बन्धस्तावत् तदूषास्तविक- 
उयाख्यातृस्वसूपे शंकरस्य पक्षो नातिभ्रबलः । 

रामानुज्ञनिम्बाकंयोः सिद्धान्तौ विशिष्टादवैतदैतादेतनाम्ना प्रसिद्धौ 
परस्परमधिकांशतः संबदतः । अनयोद्धयोः सम्प्रदाययोः अयं मुख्यो 
भेदः यत् रामानुजमते बहूत्वमे कत्वस्य गुणः । शड्दरान्तरेरिव्थं वा 
प्रतिपाद्यं यत् चेतनमचेततनं च जगत् ब्रह्मणो विशेषणम् । 

निम्बार्को नेमं विशिष्टतासिद्धान्तं स्वीकरति । तस्येदं कथनं यत् 
एवंभूतं किमपि रस्तु न वतते यदू ब्रह्मणः पथक कतुं शक्येत । 
द्वेतमद्वेतमेतदुभयं खत्यम् । बभयोरेकः स्तरः। उभयोः काचिदपि एवं- 
भूता सहयोगभावना न वतते यथा रामानुजेन स्वीक्रियते । एतदतिरिच्य 
लाभ्यास्मि काशे उभयोन कथिद् सेदः । निम्बाकंभाष्यं सूत्राणामक्षरशः 
व्याख्या । सा -चात्यन्तसरला तथापि सामान्येन रामानुजमनुखरन्ती 
विशेषेण च स्वाभीष्टं प्रथक् सिद्धान्तं स्पश्हपेण प्रतिपादयति । इत्थं 
निम्बाकेमाष्यमनेकस्थलेषु निजमोलिकतां प्रदशयत् परस्परशरुति- 
व।कयेषु सामं जस्यस्थापनस्य स्तुत्यां पद्धति प्रदशेयति । अनेकस्थलेषु 
तस्य रामानुजेन मतभेदः। स च स्वाभाविकः। तथाप्यधिकांशतया 
तेन रामाजुज एष अनुखतः । प्रति पाश्चविषयादिना सह सूत्रार्थो दैशेनिक- 
सिद्धान्तश्च रामानुजानुसारी एव । इत्थमेतत्कथनं न अस्युक्तिपरं यत् 
रामानुजमाष्ये स्षपू्ेषतिभाष्यसिद्धान्तानां निराकरणं सूत्राणां सोप 
पत्तिक सविस्तरं च श्यार्यानं छन्तु निम्बाकभाष्ये कस्यचिदपि 
मतस्य निराकरणं विस्तरणं वा अनपेदयेषव सुत्ाणां बयाङ्यानमिती- 
यान् भेदः । 

अनेकस्थलेषु तेन शंकरः अपि भनुखतः । किन्तु पतस्मद्पि 
महत्व पूणमेतदू बतंते यत् छुत्रचित्तेन न शंकरा नापि च रामनुजः समनु- 
सत्तः, अपि तु स्वतंत्रेव स्वकीया ञ्यारूया प्रद्रिता, या च प्रसंगानुङूलम- 
स्यन्तसन्तोषभ्रद्। प्रतीयते । उद्ाह्रणाथम् एतद् द्वितीयाध्यायस्य द्वितोय- 
पादीयान्तिमाधिकरण्िषये बक्तुं शक््यते-भत्र द्वि चत्वारिशत्तमसुत्रतः 
पंच चत्वारिशत्तमसू्रं यावत् निम्बाकण तस्य चिद्धान्तस्य खण्डनं स्वोक्तं 
यस्यानुखारं केवलं पुरुषः शक्िसाहाय्थमन्तरेणेब संघारं रचयितुं 
शक्नोति । पएक्रमेव ( ३।२।२७-२८ ) भनयोः सूत्रयोः अपि निम्बाके- 
व्याङ्यायाः उदाहरणद्यं प्राप्नोति ( १ ) सपस्तत्छुढलं च (२) भरका- 
शस्वदाभयश्च । हमयमप्येवदुदा्रणं शंकररामानुजसिद्धान्तात् नितरां 
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भिन्नम् , निम्बाकंसिद्ान्तसेदाभेदस्य च स्थो पयुक्तं स्वाभाविकं च । 
“पृषेवद्वा' इति सूत्रस्योन्तरं न कथमपि बिरोदुधुं शक्यते । एतद्धि एतस्य 
विरोधस्योन्तरं यत् निरवयवमपि नह्य कथं स्वकीयमांशिकपरिवतेनं कत 
समर्थम् । अद्वितीयं चेतद् व्याख्यानम् । 

इदमिहेदानीं निर्णैतव्यं वतेते यदू रामानुजनिम्बाकयोः कतरस्य 
सिद्धान्तः सूत्रकारसम्मतः। 

सविश्लेषणप्रत्यधिकरणभाष्यप्चकसमीक्षणो सूत्रकारसिद्धान्तस्य 
इत्थं रूपरक्षा उपलभ्यते- | 

( १ ) ब्रह्मजीषयोः ब्रह्म वियु जीवश्चाणुः एतत् १।२।७; २।३।१४-६२ 
तथा ४।१।१५-१३ इत्यत्र प्रमाणितम् । 

( २) ब्रह्मजीवयोनं नितरामेकत्वं प्रत्युत तयोः व्यक्तिगतं स्वाभा. 
विकमन्तरम् इत्यत्र निम्नांकितसूत्राणि प्रमाणत्वेनोद्धत्तेढयानि- 

नितरोऽनुपपत्तेः ( १।१।१६ ) असेदव्यपदेशाच्च ( १।१।१७ ) मेद्. 
व्यपदेशाथान्यः ( १।१।२७ ) भनुपपनत्तस्तु न शारीरः ( १।२।३ ) कमकत 
यपदेशार्च ( १।२।४ ) गुहां प्रविष्टाबात्मानौ हि तदशनात् ( १२।११) 
मेदग्यपदेशात्" ( १।३।४ ) इत्यादि । | 

( ३ ) (क) जीषो ब्रह्मणः भंशः अंशो नानाव्यपदेशात्, ( २।३।४६ ) 
(ख) जीवश्चेतनस्वहपो ज्ञाता च, ज्ञानं तस्य गुणः 

| ( ज्ञोऽत एव ) 
(ग) जीवः कतौ किन्तु तस्य कठत्वं ब्रह्माधीनम् (२।१।३३-४०) 
(घ) चेतनं ब्रह्म जडवचेतनोभयजगतः कारणम् ( २।१४-११ ). 
(क) ब्रह्म समाधिना ज्ञानोत्पत्तिः, तया च भुक्तिः । 
(च) ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं न च पशपशत्मकम् । 
(छ) दह्यज्ञानस्य एकमात्र साधनं श्रुतिः । 

रामालुजनिम्बाकयोः सिद्धान्ते पूर्वोक्तं सबेयुपलभ्यते किन्तु शंकर- 
मतिरिच्य न्यूनाधिकमात्रायाम् भस्मदुषिवेच्यसबेसखम्प्रदायेषु भध्येत- 
त्सन्निहितं बतंते । भाध्यारिमिकविचारपद्धतेभिन्नवेनेव चदुष्वेपि वैष्णव 
सम्भ्रदायेषु पारस्परिकमेदः-- रमानुजमते वाघुदेबो नह्य) निम्बाके- 

बल्लभयोः मते ष्णः, मभ्वमते विष्णुः । हन्तु सूत्रेषु न त्रापि एष 
सेदो विशेषेणोपल्ञभ्यते। तत्र तु स ए भौपनिषदाभ्यारिमिकचिद्धान्तः. 
सन्निहितः यस्य विकासः परकालिकाभ्यात्मिकमनीषिमिः साम्भरदायिक- 
बिदद्धिश्च ्यक्तिगतविबाराणाद्चुपोलनेन छतो षतत । मण्ववट्लभयो.- 
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बिंचारपद्धतिः सुत्रकारपद्धत्या अधिकं सामञ्जस्यपृणो चेत्तदा एतदपि 
वक्तुं नात्युच्छिपरं यत् २।२।४२-४१ सूत्रेषु रामानुजेन प्रदर्भितो भागवत. 
सम्प्रदायः अपि सूत्रकारसिद्धान्तो न कस्मिन्नप्य॑शे ततो न्युनः । सूत्रेषु 
हि न त्रापि एवं संकेतः यत् वानि सूत्राणि भागवतसम्प्रदायस्य किमपि 
मतबिशेषं पोषयन्ति; बादुदेषः, व्यु: हइत्याथन्यतमशाब्दाः अपि तत्र 
नोपलभ्यन्ते । | 

किच, चत््ारः अपि इमे बेरणत्रसम्ध्रदायाः स्वस्वाभ्यारिभकतन्ख. 
विवेचनदष्टथा परस्परं भिन्नाः । इत्थं च रामानुजमते विश्वरचना 
ब्रह्मणः संजाय्रते । चित् अकिचच सुदमरूपेण बतंमाने भास्ताम् ते 
एष पञ्चात् स्थूलख्पे परिणते संजाते । नामरूपात्मकमचेतनं जगत् 
जीवात्मादि चैतन्न प्रातिमाखिकम् प्रत्युत ब्रह्मणो सुङ्यावश्यकांश- 
स्वरूपम् । तन्मते एतत्सव श्रह्मणः शरीरम् । सूदमदशायां ब्रह्म निर्शणम् 
एतत्सत्यं किन्तु नामरूपात्मकस्य जगतो जीवस्य च द्वैतता पिन 
भिध्या। | 

निम्बाकेणापि स्त्रसिद्धान्ते बहूत्वभाषनेव अभिष्यक्तीष्ठता । तन्मते 
जिदलिदीश्वरेतत्तच्छत्रयसत्ता परस्पराश्रिता बतंते । जोवस्तत्र श्षान- 
स्वरूपः--सूयेस्तत्प्रकाश इव स ज्ञादृश्चानैतदुभयमपि एकः । क्तौ 
भक्ता पि च सर दश्वरकृपाधीनः इत्यस्मिन्नर्थे ख नियम्यत्वगुण- 
सम्पन्नः | | 

पतन्मत्ते भगवान् कृष्ण पएव ब्रह्म । स ब सर्वंदोषरहितः, अनन्त- 
संगलमयगुणखम्पन्नः, भआवश्यकतानुखारमनेकावतारधारी ब वतेते । 
एतदेव च ब्रह्म जगतो निमित्तोपादानोभयकारणम् । तद्धि सृदमह्पे 
वतंमानाः स्वकीयाः स्वाभाविकचिदविषड्चक्तीः स्थूलरूपामिव्यक्तियोग्याः 
करोतीति दपाकानम् , स्ंजीवात्मनश्च तदीयविमिन्नकर्मफल्लभोग्य- 
साधनैः संयोजयतीति निमित्तं कारणम् । तन्मते ब्रह्मणः ( छृष्णस्य ) 
मेदामेदसम्बन्धः चित् अविच्च एतदर्थं ब्रह्मणो भिन्नम् यत् 
एवमस्वीकारे रह्म भपि गुणेः सीमितं सदोषं च संजायेतेति एकस्याः 
शाश्वत घन्तायाः स्थितौ बाधा जायेत । तण्चेतस्मि्य अभिन्नं 
यत्तदु भयं स्वेथा तव्धीनम् ( तव्ाभितम् ) इति न तदू ष्यतिरिकत 
स्थातुं शक्रोति । 

मध्वाचायेस्थ शह्यसूत्रविषयकः शथे: नितरां भिन्नः स्वतंत्रश्व 
अतंते । ख स्पष्टतया बहूत्वव।द्प्रतिपादकः । ख एवं न स्वीकरोति यदू 
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रह्म जगतः उपादानकारणम्- यथा वाध्ये भाष्यकाराः स्वीङकुबन्ति 
भ्रत्युत वन्मते जीवजगतोखमयोरपि ब्रह्मणः पार्थक्यम् । सबिशेषस्व 
हि वन्मते ख्गुणोपेतं निर्विशेषस्य च प्रषतिङूपरदितं वात्पथेमतो 
भौतिकं जगत् न कथमपि ब्रह्मणो रूपम् | 

विलारात्मकरूपेण स इउपनिषद्ः प्रमाणीकरोति, क्रिथात्मकसूपेण 
तु स्वसिद्धान्तान् प्रमाणयितुं स्प्रतीः संहिताः पुराणानि चोद्धरति । 
निम्बाकवन्मभ्वः अपि एतत्स्वीकरोति यदू जीबो ब्रह्मणः एतावत् 
प्रथक् वतंते यन्भुक्ताबस्थायामपि तद्द्वयं पाथंक्येन तिष्ठति । वेतनं 
जगदपि तथेव ब्रह्मणः प्रथग् वतते । ब्रह्मसत्रेषु सूचिता अनयोरमिन्नता 
केषवलमेतत्सुचयति यत् जगत् ब्रह्माधोनम् । निम्बाकंस्यादेनसिद्धान्त- 
स्वीकृतिः नाममात्रम् । वस्तुतः यावत बहूत्ववादीत्यस्मिन्नर्थं तस्य 
विद्धान्तः रामानुजबल्लभयोः सिद्धान्तस्य स्वेथा विरोधी । तौ हि 
सर्वथा अद्रेतवादिनौ विश्वात्मेकत्वभावनां च नि्दिंशतः। 

एतन्मते वेदान्तशब्दस्थाथैः वेदविनिणयो वैदिकसंहिताबिनि्णंयो 
शा बर्तते नोपनिषद्धिनिर्णयः । तदनुसारं च बेदिकसंहिता्नां निर्णयः 
अपि तावानेव महत्वपूणेः यावान् उपनिषदाम् , तथापि बिदरसाषारण- 
मते मध्वस्य वेदान्तसू्रसम्बन्धिन, ध्याङू्या नात्यन्तं खन्तोषजनिका- 
एतससंगे शदक्षतेनो शब्दम्” ( १।१।५ ) हेयत्वाव बनारच, ( १।३।८ ) 
'तदनन्यत्वभारम्भणशब्दादिभ्यः, ( २।१।१४ ) -.इतरस्याप्येवमसंश्लेषः 
पाते तु" ( ४।१।१४ ) इत्यादिषुत्राणां व्याङ्या विशेषतो निदेशाहो । 
एवमपि अनेकस्यलानि पवंमूतान्यपि खन्ति येषां याख्या शंकररामा- 
नुजजतो निव भिन्ना भवि पूणवः भसंगता भस्वामाविक्टी षा षक्तु 
न शक्यते । ठदारणाथं प्रथमाभ्यायस्य सम्पूणं चतुंपदे अव्यक्त- 
भरङतीत्यादिशब्दानां स्तुतो बिष्ण्वथेस्वीृतिः। 

हितोयाध्थायस्य द्वितोयपादे द्विचत्वारिशत्तमतुत्रत. पंचचत्वारिश- 
तमसूत्रं यावत् तेन निन्ाकमनुद्धत्य अधिकरणे शक्तिघभ्प्रदायस्य 
निर्दशो हिवः, किन्तु भविकरणस्य तत्खण्डनममीष्टम् । 

द्वितोयस्मिन्नष्याये दतीयपाहे एकोनबिशसूत्रसः पकत्रिंशत्तमसूत्र 
याबत् सिद्धान्दूपेण तेन जीवस्य भणुस्वं स्वीषृतम् । पएतदन्तगं तस्य 
'तदूशुणसारत्वात्त तदुञ्यपदेशः पालवत् इति सूत्रस्य अयमथः कृतः-यबू 
बरह्म जीवयोः पतद््थसेकष्यं यदू जीवे अपि ब्रह्मगुणाः ज्ञानानन्दादुयः 
स्वाभाविकतया खपल्लञ्यन्ते । इयं च एका एवंभूता पद्धतिः या न कथ- 
मपि भस्थीकतुं शक्यते । 
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द्वितीयाभ्यायचतुथेपादे अष्टमसूत्रतः त्रयोदश सुत्रं यावत् मध्वस्य 
व्याख्या शन्यमाष्यकारव्याङ्यापेक्षया अधिकोपयुक्ता । चलतुरधिकरणेष्षत्र 
तस्य सूत्रविमाजनम् अन्याचार्याणाम् भनियतलूपेण सुत्रविभाजना- 
पेक्षया अधिकसुपयुक्त स्वाभाविकं च बतते। | 

तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे सप्तविंशसृत्रतः त्रिंशत्तमसूत्रं याबत् 
यत्र च ब्रह्मणो शुणशुणित्वम् , भानन्दानन्दित्वमु भयं विवेचिर्वं - प्रक- 
रणमपि नापवादरूपेण प्राह्यम् । वृतीयाष्यायीयचतुथपादस्येकपद्ा- 
शदुद्विपचाशत्तमसूत्रयोः विद्यायाः तत्फलोत्पत्तेः ( मुक्तेः ) विवेचनं मध्व. 
निम्बाकोभ्यामेब कृतं तच्चातीओत्तमं स््राभाविकं च बतंते | 

एतत्सबोबलोकनेन बयमेतां विचारोत्पत्ति संवरीतुं न शक्नुमः 
यत् सामवायिकषूपेण सवतृत्राणां व्याख्यासु दृष्टिपातिनेतन्निश्चीयते यत् 
सूत्रकारस्यापि दवेतसिद्धान्त पव खभित्रेत इति सुत्राणां तदनुसारिणी 
याख्या ख्वंथा अनुकूला बतंते । 

वल्लभस्य सिद्धान्तः शंकरपिंश्षया रामानुजसिद्धान्तमधिकं खन्नि- 
कटति । तन्मते विश्वस्य रचना परमात्मनः ेश्वर्येण सम्भवति । भय- 
मेष बिचारश्चाधारः सगुणनिगुणश्रुतिसामज्चस्यस्थापनस्य । पतन्मते 
सगुणप्रतिषाद्कश्रुतय एतस्रतिपादयन्ति यदू ब्रह्म सवेमंगलमयरुणो- 
पेतम् । निशुणवाचकश्रतयश्च तत् ( ब्रह्म ) सरवंदोषरहितं ्रतिपाद्- 
यन्ति । तस्थ सिद्धाम्वस्य इयं सुशयता यत् ख जीवो, जगत् , भौतिकं 
शरीरं चैतत्सवं ब्रह्मणः वास्तषिकमंशं स्वीकरोति । कुण्डलाकारः 
सपः तस्य भत्यन्तं प्रियमुदाहरणं यत् स॒ जगतः कारणस्वद्पेणः 
ब्रह्मणा वुत्यति । पतेन स्ष्टमेतद् यत् स जगतः सखत्यतामपि 
ब्रह्मणः सत्यतामिव एव आकलयति । भतः पलदू दश्यमानं जगत् 
न भिध्या प्रत्युत ब्रह्मणः वास्तविक्ांश इति सत्यम् । प्रसत. 
सपेरूपेण च टदृष्टिगोचरीभवति । यदि वेवं, तदा रामानुजस्य 
बल्लमस्यापि लिद्धान्तस्य ब्रह्मणो बहूत्वरूपविशिष्टादैतस्वीकृतावेष 
तात्पयेप् । सस्य स्वकीयं दाशेनिकवेशिष्टथं भबतु नाम किन्तु पत. 
त्सन्देहास्पदं यत् तेन दपनिषदां सिद्धान्तः स्वीकतः । यतो हि उप. 
निषत्सु ब्रह्मणो निगुणतायाः जगतो निमित्तोपादानकारणतायाश्च सूच- 
कान्युभयविघानि बाक््यान्युपलभ्यन्ते । तानि च एतदेव सूचयन्ति यदू 
दश्यमानं जगत् प्रातिभासिकं तच न ब्रह्मणो वास्तविकं स्वरहपम् । भ्रावी- 
तिकहपेण बरल्लभेनेषंभूतायाः विचारथारायाः स्पष्टतया विरोषः छतः । 
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सूत्रे स्वतन्त्रसाम्प्रदायिकबिषयारोपस्य, स्वतन्त्रशचुतिप्रन्थम्रहणस्यः 
शंकरसिद्धान्तनिराकरणस्य च परम्परायां वल्लभेन मध्वः अनुसृतः 
इति तेनेयं प्रेरणा मध्वास्मराप्तेत्यवगम्यते । तथापि मभ्वमते वेष्णथ- 
मतस्य प्रतिष्ठा वल्लभमते च पुरुषो्तमकृष्णस्येत्यत्रोभयोः स्वा।ममत- 
सिद्धान्तपाथेक्षयम् । 

सूत्रकारेण चेतस्मिन् सर्वस्मिन् विषये स्पष्टतय। किमपि न निर्दिष्ट 
भिति निश्चितरूपेण एतद् वक्तुं दुःशकं यत्कस्य सिद्धान्तः तदभि. 
मतसिद्धान्त इति । पतदेव "वाक्यान्वयात्, पएलस्मिन् सूत्रे शपस्थापित- 
स्य प्रश्नस्य सम्बन्धे अपि षतंते यश्व शंकरेण बृहदारण्यके मैत्रेयी- 
नाह्यणे अघीयते-“न वा भरे पत्युः कामाय" “इत्युपकम्य (न वा अरे 
सषेस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्याटमनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति“ 
विज्ञानेनेदं सवं बिदितम्'» इत्यादिशूपेणोपक्रान्तः तथा शत्र विचि. 
कित्सितजीषन्रह्मसिद्धान्तपक्षः “भवस्थितेरिति काशश्त्स्नः, इत्यस्मिन् 
सूत्रे अस्येश्न परमात्मनः अनेनापि विज्ञानात्मभावेन अवस्थानात् दपप- 
जभिदम मेदेनोपक्रमणम्? इत्यादिश्पेण प्रतिपादितः । छिन्त्वत्र अव. 
स्थितिशञ्वः नातिस्पश्टः इति प्रत्येका चार्यः स्वसिद्धान्तानुकूलमस्याथं 
कतुं शक्नोति । एवमेष (तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः ( २।१।१४ ) 
इत्यत्र कायकारणयोः सम्बन्धं सूचयितुं प्रयुक्तः अनन्यत्व शाब्द शपतः 
निषेधबाचक् इति टीकादयु भस्याथंः निततरामस्पृष्टः। धंशो नानाध्यप- 
देशात्, इत्यस्मिन् सूत्रे भरयुक्तः भंश-शब्दः यथपि शंकरसिद्धान्तस्य 
अश्नमेब नोपस्थापयति तथापि स न पएतावत्स्पष्टः यत् अवशिष्टेषु बतु. 
द्वेष्या चार्येषु एकत मस्यापि सिद्धान्तं निष्पक्षशूपेण निणेतुं शक्षयुयाव् । 

धमायामात्रं तुः" ` ` -” इत्यत्र प्रयुक्तः मायाशब्दः अष्येवमेव अस्पष्टः 
वतेते । यतो हि भयं शब्दः जमः भिध्या, अवूभुतशच्छिः, स्वेरा, 
इत्यादिषु यस्य कस्याप्यथेस्य सूचको भवितुं शक्नोति । 

(पूववद्वा इत्यरिमन् सूत्रे ब्रह्मजीवयोः ब्रह्मजडढ जगतोः बा सम्बन्धः 
समाहितो तंते स च नितरामस्पष्टः इति प्रथक् प्रथगाचार्यैः कृताः 
भरातिस्विकाः {बिभिन्नाथौः समानसूपेणोचिताः शचुचिता वा बकं 
शक्यन्ते । 

पतदतिरिश्य 'डभयन्यपदेशाश्छ हि ङण्डलबत्ः ( ३।२।२७ ) तथा 
श्रकाशाश्रयवदू बा तेजस्स्वात्,( ३।२।२८ ) अनयोः सूत्रयोः शब्दविन्यास 

१० कु. ह. ४।५।६ 
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एवंभूतो बतंते यदिह सूत्रकारस्य स्वकीयं मतं न स्पष्टीभवति । एत- 
देष 'अबिभागो बचनात्' (४।२।१६) तथा 'अिभागेन दषटत्वात्" (४।४।४) 
एषु सुतरषुप्रयुक्तयोरविभागशब्दयोः भ्रयोगिषये भपि वतते । 

इदमेव तथ्यं 'एषमप्युषन्यासात्"**"“"( ४।४।७ ) तथा "्रादशाहब- 
बुभयविधम्' ( ५।४।१२ ) अनयोः सूत्रयोः अविरोध मयविधशब्दाबपि 
निर्दिशतः। यत्र॒ भुक्ताटमस्वरूपविषयकविरोधात्मकमतेषु सामं जस्यं 
स्थापयतु बादरायणेन इत्थं प्रयत्नः. छतो बतते--“शपि सख बि्युद्ध चेत 
नस्वरूपो मवति परमात्मसदशदिव्यगुणसम्पश्ो बा अवति ? छत्र भ 
विरोधोभयविधशब्दयोः प्रयोगः विशिष्टः। उमयविधशब्दः भन्यसूत्रेष्वपि 
अयुक्तः घतते । विशेषरूपेण पएतदथेभिमानि सत्राणि द्रष्टव्यानि--“यथा 
च तक्षोमयथा { २।३।४० ) “न स्थानतोऽपि परस्योभयक्लिगं सवत्र हि' 
( ३।२।११) 

'उभयज्यपदेशात् ( ३।२।२७ ) "छन्दत खभयथा विरोषात्' (३।३।२८) 
“गतेरथवन्त्वमु मयथा अन्यथा हि विरोधः ( ३।२।२६ )।› 

सुत्रकारयुक्तेरित्थमनि्दि्टनिशिष्ब्याख्येः शब्दैः स्पष्टमेषं निर्णेतुं 
शक्यते यत् सूत्ररबनायाः सवप्रथमयुदुदेश्यमनुपदभुपलभ्धविरोधोपनि- 
घद्वाक्येषु सामंजस्यस्थापनं सदपि एतस्यापि ोतकं यदू ब्रह्मसुत्राणां 
रचना यस्मिन् समये भभवत् तस्मिन् समये यदा विद्वांसः कमरहितौप 
निषदविद्धान्तस्वातन्तयम् परित्यभ्य क्रमबद्धञयाङ्याः स्वोङ्ुवेन्त भासन् 
सदा शौपनिषदसिद्धान्तः परिसीमिताथेः तत्कालोनान्यसांश्यन्यायाद्यन्या- 
स्तिकधिद्धान्तेभ्यो भिभ्नः आसीत् । बोद्धजेनारिनास्तिकसिद्धान्ता 
अषप्याघन् किन्तु वेदान्तेषुपल्भ्यमानानां परकालिकविशेषमतमतान्त- 
राणाञ्युत्पत्तिस्तदानीं नाभवत् । 

बिवेच्येषु एतेषु पंचयु मध्ये, किन्तु, यदि किन्न करिवत् 
सिद्धान्तः अबश्यमेव सूत्रेषु अन्विष्येत तदा निम्बाकस्य भेदाभेद. 
षिद्धान्तः तत्र भषिक्येनोपलभ्यमानो वक्तं शक्यते, तदनुसारं भेदः 
अभेद हभयं सत्यम् । एतत्सम्बन्वे 'उभयश्यपे शाच्छहिङकण्डलषत्ः 
८ ३।२।२० ) “प्रकाशकबद्रा तेजस्त्वात्" ( ३।२।२८ ) पूववद्वा ( ३।२।२६ ) 
इमानि सूत्राणि विशेषेण द्रष्टढयानि यानि भन्यसिद्धान्तपिश्चया निम्बाके- 
मतस्याधिक्येन पोषकाणि । एतस्येव यत्किचिदामासः भस्माभिः "एव. 
सधप्युपन्यासात्'--हत्यादिसत्रे राद शावदु मयविधम् इत्यादि सूत्र 
चोपलभ्यते । हैत ष्वेतयोः बहुत्वेकत्वयो वौ प्रतिपादकानाम् भीपनिषव्- 
वाक्यानां सामं जस्ये भवारिवस्य सिद्धान्तधिगेषस्य द्या यद्येतर्सिदधान्त- 
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पंञ्चकं बर्मीक्वियेत परकालिकसाभ्प्रदायिकाभ्यारमविन्तनविारश्च यदि 
ततः परथकृक्रियेत तदा निम्बाकंस्य सिद्धान्तः तत्र प्रायम्येनोपलभ्यते । 
दहितीयस्मिन् बर्गे रामानुजस्य विशिष्टाद्वेत सम्प्रदायः अद्धेतस्य महस 
प्रक्टयश्नपि हैतमपि स्वीकरोति । बिरोषपरिदहारभ्रगतेः हतीयस्मिन् षे 
एकतः मध्वाचार्यस्य दैतसम्प्रदायः यत्र अद्धेतपरकषम्पूणं रतीनां हैवपरकः 
अथः कृतो वतते । द्वितीयतश्च शंकरबल्लभयोः कमराः भद्ेतशचुदधादेत- 
सम्प्रदायो; यत्र शंकरेण सम्पूणेदधेतपरकशुतीनां उ्याख्या मायाखम्बन्वेन; 
बल्लसेन च परमात्मनः अगणिताद्वितीयपरमेश्वयेषज्तेन छता वर्तन्ते । 

- तथापीदैतत्कथनमनावश्यकं यत् यः कश्चिदपि सिद्धान्तः ।श्रुतिषिरोष- 
परिहरणे मात्रायां यावान् क्रमबद्धतया अप्रसरः तावानेव स सूत्र 
सिद्धान्त तो बिग्रकृष्टः । निष्कषेश्च सवथा भयमेव याति यत्परकाना- 
भिमतषिभिन्नवैदान्तिकसम्प्रदायेषु विरेषस्पेण नेकः भपि सम्प्रदायः 
सूत्रेषुपलभ्यते । 

माष्येषु च पतेषु ब्रह्मजीव जगन्मोक्षतसत्वानां विवेचनं सवंसामान्यम् । 
शं करमते मायात्वस्य वेषणवानामपि च प्रातिस्विकरूपेण केषांचित् 
तच्वानां विशेषेण स्वीकारः । 

शांकरभाष्यं मौलिकम् । भाषा विवेचनपद्धतिश्चास्य सबौनन्यान् 
भाष्यकारानतिशयाते ` एतयोरेव बलेन शंकरः न केवलं स्वानुयायिनः 
शपि तु तत्सिद्धान्तजिन्ञासूनन्यानपि वेदान्तखारदेषसु तारयति यत्तेषां 
बुद्धितरणिः न तदन्तनिंहितन्याससूत्रशिलोख्चयेषु स्थते स्थन्ने संवर्य 
बिघटिता संजायते । 

रामानुजमाष्यं समात्नितततपूेवर्तिंबोषायनवृत्तिकम् । माषा, विवेच. 
नपद्धतिश्चास्य सारल्ये बिषयविशदीकरणे च शंकरभनतिकामन्त्यौ 
अपि प्रतिषादिमतसलण्डनपूबकं स्वमतस्थापने रामानुजस्य वैदुषी- 
गाम्मीयेमभिभ्यङ्कः | 

निम्बाकमाष्यमतिखरलमतिसंक्िप्रं चाविकांशतो रामानुज।नुसारि । 
नेसर्गिकबि्ठरस्व भावो निम्ब।कंः स्वमाष्ये कस्यापि स्वपूवंवतिं भाष्य- 
कारस्य मतमखण्डयित्वेव स्वबोषावगतं सूत्राथं विश्ीवकार । 

मभ्वमाष्यमतिसंक्षिप्तम् इति न तदू भाष्यलक्षणानुहूषम् । भनु. 
उयाङ्यानसाहाश्यमन्तरेण च तद् दुरबबोषम् ¦ माषा भस्य सरला तथापि 
विषयविवेचने भावश्यकृताधिकसंक्षिप्तिः भ्याससूत्रगढायेरत्नानि स्वस्या- 
मेवान्तर्निदधाना संङकबितघारल्लोतोवदहा इव न तञ्जिज्ञापघुजनसन्तोषा- 
अह 
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बिषयविवेचनपद्धतेरनतिगहनस्वे अपि बल्लभमाव्यमाषा यत्र कुत्र 
शति द्लिष्टाबाणवाणीमनुसरति अन्यत्र च नेयायिकाननुषाग्वति । स्थज्ञ 
स्थले च तत्र शंकरः कटूकिमिः परिभाषितः इत्येतदुन्मत्तवेतोषिह्ठत्स्वभा- 
बविरुं तदीयं दुरवेशदृषितमनीषितम् । | 

एतेषां माष्यकाराणां कस्य भाष्यं सर्वोल्कृष्ठमिति कथनं तु सबा 
विषादास्पदम् । कस्यचिदपि षस्तुनो विषयस्य धा चल्ृष्टता वन्तद्भि- 
रुषिमूला । लोके शपि कस्मैचिद् बृन्ताकः भभिरोषते कस्मैविष्च 
पटोलः किन्तु स्वकीयगुणस्थाने उभयोरौत्छृष्ट थम् । एवमथावनि ब्रह्म- 
सृष्रवेदान्तदाशेनिकविबारघारा शंकररामानुजादिमाष्यमेव दल्छृष्टमाकल- 
यन्ती मभ्वमाष्यमवहेलयति तथापि निष्पक्षपातं सुदमदटष्टथा भवलोक- 
नेन ब्रह्मसूत्रे मध्वाचायं भाष्यमपि वेदन्तेतिषशासे अनेकटृष्टथा भद्ितीयं 
वक्तुं शक्ष्यते । एकतः, तबू वाग्जालरदितात्यन्त सरल्पद्धत्या लिखितम् । 
द्वितीयतः, तत्र न किमपि निरथंकतया पल्लबितम् । एतद् भाष्यं मतान्त- 
रसमीक्षारदितम् । 

विषारक्तेव्रीयेति्ासे प्रायः एतत्संजातं यत् कस्यविदृपन्थस्य टीका 
परम्परया एकल्पेणेव अध्ययनाभ्यापनयोः चिरं प्रचल्ित। प्रावर्तत । न च 
कश्चिदप्याल्लोचकः तस्यै समुचितं स्थानं प्रदातुम् भसादसयत् । शंकर- 
रामानुजादिभिरपि बाद्रायणसुत्राणाभियमेव दशा छता। एतेषां टीका 
यत् किचिदूभेदेन भधिकांशतया समानाः । मष्वाचार्येण एषां भाचीन- 
भआष्यकारविचारश्रंखला मग्ना । बाद्रायणसुत्राणां ब निजस्वतंत्ररीत्या 
व्या्यानकरयो नवीना पदूषतिश्चानुद्धता । मध्वस्य हि एवा इच्छा 
भासीत् यत् जि्ञा्ुजनाः सूत्राणां मामिकान् विस्ठ्तांश्च भान् हदयंग- 
मीक्ृत्य तदनुसारं स्वयमपि तेषां कमस्य प्रयोजनस्य शब्दानां च 
समुचितां संगति कतुं पारयेथुः। 

१. कचित् केोदण्डमण्डितमुजदण्डा्नण्डितप्रचण्डदशसुण्डमतिविचित्रचरित्रा- 
भिरामं रामस्वरूपं, कचिदतिकराख्वदनवित्रासितकमकाकमलासनश्षभासनादिकं 
वृकेसरिरूपं निरूप्यते ( अ्रणुभाष्ये प° ९७५ ( चौ० सं ° ) 

२. यथेकस्येवान्योन्याभावस्यानन्तमावप्रतियोगिकतदपत्व॑तावत्मतियोगिका- 
त्यन्ताभावसूपत्वं चाभावप्रतियोगिकान्योन्याभावात्यन्तामावरूपत्वं चाभावाभावल- 
पत्वे रपि भअभावरूपत्वमेवां गीक्रियते तयेहाप्यस्तु | अण॒भाष्ये पर ९८९ | 

( चौ सं ) 
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मध्वाचार्येण स्वग्रन्थेषु वेदान्तधिषयकस्वसिद्धान्ताः पणतया समु 
चितलूपेण व॒ अभिव्यकाः, किन्तु ये त्रह्मसूतरेषु मध्वभाष्यमतिरिश्य 
अन्यप्न्थान् विशेषेण अनुष्याङ्यानं न जानन्ति न धा येस्ते खमधिगताः 
ते मध्वा चायेस्य ̀ माष्य्िषये तदीयकति वित्प्रकरणविषये व॒ पवं मूतान् 
निजबिचारान् प्रकटीङ्ुषेन्ति ये न कथमपि तद्रहस्यिदुषां मान्यता- 
पदवीमारोहन्ति । 

डा० भण्डारकरः, डा० घटे महोदयः डा० रामकृष्णा बायेश्च इमे 
मण्वावायेस्य माष्यकारश्पे नितरां निम्नकोटिकं स्थानं मन्यन्ते | 
कि बहूना, तेषां मते तुन स कथमपि माध्यकारपद्महेति । भी पन° 
पम० शाञ्जिमहोद्यस्य एतत्कथनं यन्मध्वाचायेस्य 'त्रह्मसूत्रबिषयणी 
ड्याङ्ण भत्यन्तदूराखूढ कल्पनाप्रयुक्ता* षतते। किन्तु एतस्य पएतत्कारणं 
यत् ते; तस्य भआलोचनात्मकोत्कृष्टमन्ये अनुठ्याख्याने स्वल्पः भपि 
इष्टिपातो न बिहितः। तश्र हि मध्वभाष्यस्य सम्यग् बिवेचनमाल्ञोचना- 
त्मकं परीक्षणं च वतते! तस्य चावलोकनमन्तरेण मभ्वमाष्यस्य न 
कथचिदपि षिपश्िदू समुचितं भूल्यांकनं कतु शक्नोति । मभ्वाबार्यण 
स्वकीये अनुव्याख्यान स्वयमेबोक्तम्- 

मरन्थोऽयमपि बहर्थो भाष्यं चात्यथंविस्तरम् । 
बहटा एव जानन्ति बिशेषेणाथमेतयोः॥ 

शंकररामानुज्ञादीनां भाष्यम् अपेक्षाकृत मत्यन्तं बिस्वृतम् । मध्वा- 
चचार्येण चेवंभूता पद्धतिरवलंबिता यत्तेन ताषदेवोक्तं यावत्तेन सूत्रखम्बद्ध- 
तया भमीष्टमाकलितम् । एतत्सषं नि नपृ चायेमाष्यालोचनात्मकपरीक्षणं 
ङुवता तेन भिन्नभिन्नेषु चतुषु प्रन्येषु उक्तम् । शंकरा दिवदेकस्मिन्नेष 
भन्ये स्ेसन्निवेशापेक्षया तेन किमथ चतुषु प्न्येषु खक्तम्, किमथ च 
तेन तेषु प्रन्थेषु स्वसिद्धान्ताः सन्निवेशिताः ? एतस्य पतदेव सख्यं कारणं 
यत् शंकरराम।लुजादीनां प्न्य): पूवत एव भतिदुरूहा बृहदाकाराश्चापन् । 
मध्थश्च तद्पेश्वया भिन्नतामवे्वमाणो सुक्तकण्ठं वदाल्ञोबनां कत 
वांछति स्म इत्येकस्मिन्नेव प्रन्थे तस्मिन् स्ेस्मिन् स्वचिद्धान्ते सन्नि. 
वेशिते एष॑भूतो महान् प्रन्थः विरश्येत यत्तद्भ्ययने पाटकानां महदेव 
भअसोौषिधभ्यं संजायेत । अतः तस्य तात्पयमेतदासीत् यतु स ॒न्ह्मसूतरेषु 
कृतां शंकररामानु जघहटशप्र कांडबिदुषां टीकां खण्डयित्वा अतिशयः 
कुशलता पूवकं नि जविरचितेषु बरन्येषु सुत्रायोनमिन्यभ्य स्वविद्धान्तो- 

१. ९ ष्टडी भ्राफ् शंकर प° ९९ 
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पदेयतायाः बिश्बासं सर्वान् कारयितुं प्रभवेत् । व्यायपूषेकं मध्वमालोच- 
यितुं प्रत्ये केनालोचकेन तस्य सर्घेषु परन्थेषु दृष्टिपातो बिधेययेन सः 
अपूर्णसामभ्रया जनसमक्षं जमपूण निष्कं नोपस्थापयेत् । भनया 

 हष्टथा पूर्वोक्तानां त्रयाणामपि महोदयानां मध्वबिषयकषिषवाराः भत्यन्तनि- 
म्नकोरिकाः। यदि ते मध्वभाष्यानुढ्याशूयानयोः समुचिताध्ययनस्य प्रयास- 
मकरिष्यन् तदा तेषामनल्पा अमपूणेधारणाः स्वत एव निराकृता भम- 
विष्यन् । स्रव्याङ्यावृूपे च ते तस्य शन्यथेव मूल्यमाङ्कयिष्यन् । 

माध्वमाष्यं प्रायः तत्पूषेकालिकेकविंशति माष्याणामवषलोकना- 
नन्तरमलिख्यत इति तदपेक्षया तत्र मिन्नतोपलन्धिः स्वाभाविकी । 
मभष्वाबार्यस्य प्रमाणाधारस्वरूपाणि संहितारण्यकद्िलपुराणानि । किन्तु 
एतस्य नैतत्तारपयं यत् एतान्याधूत्य लिखितं मध्वभाष्यं नितरां बिशोष- 
तारितं सत् भनुपदेयं यथा च घाटेमहोदयस्य विचारः ¦! स्थले 
स्थत्ते हि मध्वमाष्यस्य विशिष्रता, प्रषंगानुकूलता सुत्रकारसिदान्ता 
मिष्यक्छिश्च नितरायुत्तमेति नाषिदितं वेदान्तविदाम् । अतः मभ्वमति- 
निभ्नस्तरे स्थापयित्वा शंकरायेषोत्छृष्टस्थानप्रदानं सर्वथा साम्भ्रदायिः 
कतापक्चपातित्वम्। निश्चप्रचतया स्वीकरणीयमेतदू यत् शंकरस्य 
छ्यार्या भनुत्तमा वंथापि कासांचिद्पि छृतीनां छत्यन्तरतुलनाषसरे 
तन्तरकृतिप्रातिस्विकविशेषतासु पक्षपातपूवंकमन्यत्र धूलिप्रह्तेपः सवथा 
भअनुचितः। प्रत्येकभाष्यकारेण हि निजनिजपद्धत्या * श्रुतिसमन्वयं 
विधातुं चेष्टा कृता । मभ्वावायं; अपि तेषु अन्यतमः। नाम्; तेन 
कस्यचिदपि भाष्यकारविशेषस्य पद्धतिमनञ्जसत्य ' स्वकीया स्वतंत्र 
पद्धतिरेषाषलंबितेति भ्रुतिवाक्यस्रमन्वयस्य परमतनिराकरणस्य सुत्रन्या- 
ख्यानस्य च तस्य प्रकारः सखबेथा स्वतंत्रः । सूत्राणां च वास्तबिकपूव- 
पश्िणः सांख्यमतस्य स्थाने शेवमतं स्ी्ुषता तेन स्वामीष्टवैष्णवमत- 
स्थापनस्य सर्वथा प्रयासो बिहितः। इत्थं च माभ्वं माध्यं साम्भदायिक- 
स्वरूपस्वकीयवेशिष्टथे पूणेवया स्वतंश्रम् । 

मण्वाचार्यण निजभाष्ये श्रुतीनां संहितानां पुराणानां च प्रमाणानि 
धान्रितानि। तेन च ये भन्थाः प्रमाणत्वेनोवुश्ृताः ते प्रामाणिकाः, न 
कपोलकल्पिताः । स्वसिद्धान्तस्य प्रत्येकः अंशः तेन वैदिक-~परवै 
दिकसाहित्योद्धरणेः खभमाणं सविस्तरं च बर्णितः। यच्च तेन स्वभा. 
ष्यसंश्ठिप्त्या प्रतिपादितं तस्य स्पष्टीकरणं तस्य भवुष्याङ्यानेन संजायते 
इति यैः तस्य भाष्यम् अनुष्याङ्यानं चैतद इयमबज्ञो कितं स्यात् वैः कदापि 
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न तद्भाष्यमसफलभाभ्यसुक्तं भवेत । तज्िदिष्टपरन्येषु यथपि केषांचिद- 
शानुपलबम्धिरिति तदुदुधृतवाकयपरामाण्यं संविद्यते, तदाधारितवेदान्त- 
सिद्धान्तं च नवीनमेकं सिद्धान्तमाकलयथ्य बहवो जनाः तद्धिश्चसनीयता- 
मुपदेयतां च भ्रहीतुं नोत्खहन्ते किन्तु निष्पक्षपातपूवेकं तदूमाष्यालोषने- 
मध्वाचायंविषये अवकश्यमेबेतद्क्तढयं भर्वति थत् ये भन्थास्तेन प्रमाण. 
स्वेन खदूधृता- तेषां पुराणसंहितादीनामपि महदसस्वं तदूहृष्ट्या न न्यूनम् । 
अद्यापि वेदपुराणयोरभ्ययनं छुबद्वि्धदपुराणयोरेकता स्पष्टतया धष. 
गम्यते इति तदीयं गम्भीरं दाशेनिकं चिन्तनं, तदीया बिश्लेषणात्मक- 
पद्धतिरेव च तदूप्रन्थस्य स्वतंत्रप्रामाणिकतां साधयितुमलम् । 

अन्यभाष्यकाराणां तदीयदाशेनिकवि चारेषु यथपि मतसेदः तथापि 
एतेन आत्मज्ञानस्य चरमलद्ये न किमप्यन्तरमायाति पतेनैव तद्धिवा 
रपद्धते! महस््वं तत्पद्धतेः वास्त विकसत्यता च प्रमाणीक्रियते | 

भप्पय्यदीक्षितखहशेः परकालिकालोचकेः मध्वाचायेिषये एतत्पर- 
विषादितं यत् मभ्वेन स्वकीयप्रन्धेषु यानि बाक्षयानि प्रमाणत्वेनोदू- 
धृतानि तानि छ्ुत्रापि नोपलभ्यन्ते । डा० रामङ्कघ्णमहोदयेन स्वकीये 
बेष्णव भाष्याभ्ययने पतलतिपादितं यन्मण्वेन स्वभाष्ये एवंमृताः श्रुति 
मन्थाः निदिष्टाः येषां सूत्रैः सह न कथ्ित्मस्बन्धः नापिच तेप्रन्था 
अथावधि कुत्रापि समुपलब्धाः। किंच, भश्चयेमेतदू यत् कथं ते श्रुति 
भन्थाः तेनेव केवलमवलोकिताः येषां नामोन्यपि भन्ये आचायोन 
जानन्ति१ । एवमुक्त्वा स॒ माध्वोद्धरणानि कपोलकल्षपितानि प्रमाणयि 
तुमचेष्टत । किन्त्वेष नितरां रमः । मध्वाचार्यण ये पन्था उछि 
खिदाः, यद्यपि बहषस्तेषु अद्यानुपलभ्याः, तथापि रामायणमहाभारत- 
सूतसंहितापां चरात्रागमादद्योपनब्धग्रन्येषु यथासमयमनेकपरिवघने 
संजाते अपि मभ्वत्िच।रधारामावास्तेषापुदढधरणेषु अथाप्युपलभ्यन्ते | 
तस्योद्धरणेषु विचाराणां नैसगिकक्रमबद्ता, पद्तेश्च विषयालुकूल्लान्नरि 
कविमिन्नता, वाक्यांशानां प्रचुरता यथास्यलयुदूषूताः पञ्चषाः श्लोकाः 

कुत्रविख्च वाक्यां शमात्रम अन्यत्र शलोकांशामात्रमेतत्सष तदुदशव- 

वाक्यानां प्रामाणिकत्वेन महस्य प्रस्थानत्रय्याः परम्परानुगतत्वं च 
सूचयति । | 

नैतदप्यल्पत्वेन महवपूणं यत् मध्वाायस्य जीवनकाले न कश्चिदपि 
विपश्चित् तस्प्रमाणानां बास्तबिकतायामङ्गुल्या निदशमपि कतुम- 

१, वै° भा० अण पृ ३२५ 



५०४ हयसूत्रप्रमुखमाभ्यपद्चकसमीक्षणम् 

शकत् । अभ्वविजयाबलोकनेन इत्थमवगम्यते यत् तत्कालीनद्वितवा- 

दिभिः मभ्बसिद्धान्तानां बोरो विरोधो विदितः, डिन्तु प्राचीनाद्रेतवा- 
विभिः स्वकीयमपरन्येषु मम्बनिर्िष्टप्रामाणिकम्रन्थानां तत्सिङान्तानां बा 
न कुत्रापि विरोषः प्रदशितः। मभ्वशिशप्रेण जयती्थेनापि न छरुत्राप्येत. 

दुक्निखितं यत्तवूगुरोरस्ुकबिषयेषु अगुकात्तेपाः कृताः । मावा बर्येण 
स्वकीये स्बंदशेनसंप्रहे भारतीयदाशेनिकविवाराथं मभ्वाचाये 
एकस्मिन् प्रतिष्ठितपदे समुपस्थापितः। तस्मिन् समये मभ्वाचा्येस्य 
सिद्धान्ते, तदुभ्रन्थवास्तांवकतायां लेशमात्रभपि वा श्रुत्रापि सन्देहे 
म।धबो न कदापि तं तथाभूतं स्थानमकदास्यत् । जयतीथंस्य ब्यासरा- 
यस्य षा प्रन्येभ्यः अपि पतत् न अवगम्यते यत् मध्वाचायेविद्धान्तस्य 
तवुभ्रम्थानां वा छुत्रापि विरोधः क्रियमाण आसीत् । एतद्परमपि भत्यः 
 न्तमहन्वपूणं यत् मध्वमाभ्यरे तद्न्यछृतिषु चान्यैः कृतानामाक्ेपाणां 
जयतीर्थेन सावधानतया समाधानं छतम् । यदि मण्वोक्िद्ितभ्रमाण- 
भन्थेषु तत्छमये केनचिदपि शिरोषिना लेशमात्रं संदेहः इद्स्थाप- 
यिष्यत तदा तत्समाधनस्योपेश्वा न कदापि जयती्थंनाकरिष्यत | 
पवदतिरिच्य पतन्न कथमपि विश्वासपदवीमारोहति यत् मध्वाचायेस्य 
समकालिक्छौ पदूमनाभत्रिषिक्रममटा वायेसदृशौ भूत पूबोद्धेतवेदान्त- 
सहारथिनौ-यौ च मध्वेन स शालाथमङ्करुताम्-निजपक्षपुषटी 
प्रस्तुतानां ( कपोलकरिपत ) प्रन्थानां प्रमाणे: सन्तुष्य मध्वसिद्धान्तं 
स्वीकायेमषगश्छमन्तौ तन्मतानुयायिनौ भमवताम् । मभ्वाचायेस्य 
भ्रन्थानां प्रामाणिकतायाम् अविश्वासः नितरां परकाललिकः यस्योदूगमः 
स्वेतः पृबेम् अप्पय्यदीितखमये सप्रदशशतान्धां संजातः, भटरोजि- 
दीष्ठितेनापि च स स्वीकृतः । पतत्सबौलोचनष्ेतुः सास्प्रदायिकपश्रपातः 
संस्छृतस्य बिभिन्नमौलिकम्नन्थानां महाराशेः देवालयः पुस्त कालयेश्च 
सह म्तेच्छैः भस्मसात्करणं वतते । अस्तु, यावत् परिपूणेतया भनु- 
खन्धानं न क्रियेत तावत् तदीयप्रन्थानां बिषये एतत्कथनं यत् तान् 
ख एव जानाति स्म, साह्समात्रम् । ̀ मध्वाचार्येणोदूधृता बहवो पन्थाः 
तत्पूवीपरवति बिद्रत्समाजे धिश्चुत। आसन् इत्येतेषां बिस्कृत। एका सूबी 
डा० बी० एन्० के० महोदयेन निज वतुः सूत्रीभाष्यभूमिकायां प्रदत्ता । 
स्वकीये महाभारततात्पयेनिणेये मष्वाचर्येण स्पष्टतया एतहिल्लखितं 
यत् सख पाण्डुङ्ञिपीनमेकः त्तमः संग्राहक भासीत् इति महता परि. 
भमेण भरतं परिरम्य पाण्डुलिपीनामेकमुत्तमं सम्रहालयं प्रस्तुती- 
वकार । 
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एतेनास्मामिरेवदवश्यं स्वीकायं यत् येभ्यो भरन्येभ्यो मध्वेन 
अरमाणानि उदुधृतानि न ते अप्रामाणिकाः कपोल्लकल्पिता बा प्रन्थाः। 
तेषां विनाशस्य अनेकेतुषु मध्वातूषेमद्वैत भावनायाः उत्कषेः अपि 
अन्यतमः इति मध्वसम्परदायभ्न्थानां भरयोगो मध्वेन स्वयं परिगणितः 
तवनुयायिभिश्च छत इति प्रचारबाहुल्यामावात् स्षेसाघारणापरिकिताः 
चपेक्षिताश्च ते तिष्ठन्तः तरिषद्धान्तविरोधिभिरन्तर्निधापिताः । मध्वा. 
चार्येण महाभारततात्पयंनिणेये स्वयमुक्तं यत्तस्मिन् समये पारस्परिकवि- 
रोषिभिः भन्थपरम्पर। बिबिषरूपेण दृष्यमाणा, प्रकषिष्यसाणा, अन्यथा 
क्रियमाणा बासीत्- 

कचिदु मन्थान् प्रक्षिपन्ति कचिदन्तरितनपि। 
कुयुः कचिषूव यत्यास प्रमादात् कचिदन्यथा ॥ १ 

इत्थं च मध्वः अपि शंकररामानुजवत् रव सर्वथा एषो बिशिष्टो 
भाष्यकारः इति तकूविषये कवचिदपि शंका न समुचिता । मधभ्वेन हि 
स्वकीयप्रभ्येषु सरलातिसरलवागाडम्बररदितेष पद्धतिः प्रयुद्छा । तदीय. 
भ्रकरणप्रन्यपद्धतिरपि पएताबती क्लिष्टा यत् टीकासाहाय्यमन्तरेण 
तदूभाषो नितरां दुरवबोभ्यः। एतदेव तदीयदाशेनिकमरन्थबिषये भपि 
वक्तुं शक्यते इति तेषां भाष्रान्तरे अनुवादो न सुकर नाधीत् । भतो न 
पाञ्चात्थास्तत्र ध्यानं दत्तवन्तः । वतुदशशताग्यां यदि जयतीथन तदौीय- 
अन्येषु टीकाः न अकरिष्यत् तद्] मध्ववेदान्तिद्धान्तस्येकस्मिन् सुश्या- 
गद्ये एताबानधिकः प्रचारः तथतस्वेन च तस्य तथा मशनत्वपृणेस्था- 
नाबाधिः च ख्षंथा भसम्भवा आसीत् । | 

निष्कषेः- 

दवितादवेतवादिषु न कश्चिदप्येषंमूतो जातो यः परात्तेपापसारणपूेकं 
स्वमतस्थापनात् षिर्तो जायेतेति न कथमप्येतदूषक्तुं शक्ष्यते यदेषं 
भूतेभ्यः किचिदपि निष्कषेः कदापि संजातः स्यात् । यथा हि- 

( १ ) शंकराचायेनिरूपितादवेतसिद्धान्ते च श्देव ब्रह्म मायातीतम् । 
( २ ) रामानुजाबायनिहूपितविशिष्ट्ैतसिद्धान्ते च तत् विन्व- 

डयापि स्वह्पम् । 

( ३ ) निम्बाकौषा्यमते च दवेवदवभ्रुमयं समीकीनम् । 

१. स भा० ता० निर २।२।७ 
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( ४ ) मध्वाचार्येण दैतमाभित्य ब्रह्म सुष्टिकते स्वीकृत्य एतदु श्य 
मानं जगत् तस्य कायंमुक्तम् । 

(  ) बल्लममते ष तत् शुद्धं मायारहितम् । | 

वेदान्तसूत्राणि हि एताबज्जटिलानि सखंस्छृतसागरो हि एताबदू- 
गम्भीरः शब्दशाद्धं चैतावत्पूणं यदेकस्मिन्नेव शब्दे श्चुति-शग्द-तक- 
प्रतिमाशालिनां युगानि शाल्ञा्थः भ्रचन्तेत् । एष्ोनविशतिशवान्धामपि 
शास्राथोः प्राचलन् किभ्तु यथा यथा समयो व्यत्यगात् तथा तथा सामू- 
हिकलूपेण सखवेसम्प्रदायेः सर्वं साधारण्येन स्थीञ्तेषु विषयेषु वाद्- 
विवादाः परित्यक्ताः, सर्वसाघारणानभिमतेषु च विषयेषु प्रकारान्तरेण 
्रश्नानुत्थाप्योत्तरोत्तरं वादिपभरतिवादिनां शास्नाथौस्तथैव अनिर्णीयमानाः 
्राचल्निति तनत्तन्मताषल्ञम्बिप्रन्थानां राशिरुत्तरोत्तरं भराबद्धंत । तथापि 
सर्वेषां भाष्याणां पाथेयेन स्वकीयं महत््वपूणं स्थानम् । सर्वे भावायोः. 
परम्परागतविमिक्नदाशंनिकविचारधारणाघु यत्किचिन्नूतनत्वखमावेशे- 
नानेकमौलिकदाशंनिकविषवारान् भ्स्तुत्य जनखाधारणं भारतीय- 
साहित्यं च प्राबीभवकल्िति सर्वषां जासीयधार्मिकजीषनेषु श्रातिस्विकं 
विशि स्थानं नैकेन विना पर, स्थातुं शक्नुयात् । 

एवं मूतायां परिस्थित्वामेतभिर्णेतुं निष्पक्षपातित्वेनाहटवादित्वेन च 
स्था दुष्करं यदेतेषु कतमस्य घिद्धान्वश्चरमसत्यतासूचकः ।, तदनन्तर 
च भारतीयद्।रनिकवबिवारेषु न काचिदपि नवोनता सन्निवेशितेतीदं 
सखमीक्षणमिहेव भीनिषासावायवाक्येन खमाप्यते- 

निदेषिकत्ववाच्यत्वं क घा लोकस्य हश्यते । 
सापवादा यतः केजिन्मोक्षस्वगोवपि प्रति ॥ 

8 श्युभन्धुरीति छ 
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